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Številka: ZSSS 2022/23-1 

Datum:  4.11.2022  

 

ZAPISNIK 

1. seje SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE ZAGRADEC (2022/23) 

 

Datum in ura:  28. september 2022 ob 17:30 

Lokacija:    jedilnica v OŠ Zagradec 

 

Prisotnost 

Predstavniki oddelkov: Urška Testen Hrovat 1.(Z), Damjan Kecman 1.(K), Petra 

Zupančič 1.(AM) in 2.(AM), Tamara Vidovič 2.(K), Ksenija 

Muhič 3. in 4. (AM), Jasna Pavlin 3.(Z), Alenka Štravs 4.(Z), 

Marija Maver 5.(Z), Manca Oblak 5.(K), Aleksandra Mišmaš 

5.(AM), Ema Potisek 6.a(Z), Barbara Otrin 6.b(Z), Melita 

Mersel Hočevar 7.a (Z), Darja Rojc 7.b(Z), Saša Aleš 8.a(Z), 

Manca Koščak 8.b(Z), Barbara Mušič 9.a(Z), Nataša Lukman 

Pavlin 9.b(Z) 

Opravičeno odsotni: Martina Hallas Zaletelj 2.(Z), Maja Čebašek 3.(K), Sandra Kos 

4.(K) 

Ostali odsotni:   

Ostali prisotni: ravnateljica Barbara Maver, pomočnik ravnateljice Andrej 

Obrstar, Andreja Perko (tajnica OŠ Zagradec) 

Na seji je bilo prisotnih 17 članov od skupno 21 članov Sveta staršev, s tem pa je bila na 

seji zagotovljena sklepčnost. 

 

Dnevi red 

  

1. Uvodni pozdrav predsednice Sveta staršev 2021/22 ga. Mušič in ravnateljice OŠ 

Zagradec ga. Maver  

2. Potrditev zapisnika 5.seje Sveta staršev OŠ Zagradec  

3. Izvolitev predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2022/23  
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4. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022, predstavi 

ravnateljica ga. Maver  

5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23, predstavi ravnateljica ga. Maver  

6. Aktualna vzgojno-izobraževalna problematika, predstavi ravnateljica ga. Maver  

7. Razno.  

 

1. sejo je sklicala predsednica Sveta staršev 2021/22, ga. Barbara Mušič. Začela je s 

pozdravnim nagovorom in se zahvalila za udeležbo vsem prisotnim. Predstavila je dnevni 

ter predlagala dopolnitev dnevnega reda in sicer tako, da se pod točko 7 umesti točka 

Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi.    

 

Prisotni člani Sveta staršev so se strinjali z dopolnitvijo dnevnega reda z dvigom rok, zato 

so prejeli: 

 

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red. 

Ad1) Uvodni pozdrav predsednice Sveta staršev 2021/22 ga. Mušič in ravnateljice 

OŠ Zagradec ga. Maver 

Predsednica Sveta staršev, ga. Barbara Mušič se je zahvalila za številno udeležbo. Nove  

predstavnike oddelkov je seznanila, da je poslovnik Sveta staršev objavljen na spletni 

strani šole.  

Barbara Maver je vse člane lepo pozdravila. Prvo leto delovanja šole je končano, sestanek 

sveta je predviden trikrat letno.  

 

Ad2)  Potrditev zapisnika 5.seje Sveta staršev OŠ Zagradec 

Zapisnik je ga. Mušič poslala preko e-pošte in predložila 8 dnevni rok za oddajo pripomb. 

Vsebinskih pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 5. seje Sveta  

Ad3) Izvolitev predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2022/23  

Člani sveta so soglasno sprejeli, da bo predsednica Sveta staršev še naprej Barbara Mušič. 

Za zapisnikarico se javi predstavnica 7.a (Z) razreda Melita Mersel Hočevar. 

 

Ad4) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 
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Člani so Letno poročilo dobili v pregled, zato je ravnateljica predstavila le pomembnejše 

vsebine: 

V šolskem letu 2021/2022 je šolo obiskovalo 347 učencev. Pogoji dela so pokazali, da 

prihaja do prostorske stiske. Na podružnični šoli Krka je bila za 5. razred urejena nova 

učilnica in sicer v prostorih krajevne skupnosti. Izvedena je bila obnova razdelilne kuhinje 

na PŠ Ambrus. Opravljenih je bilo več inšpekcijskih in rednih tehničnih pregledov, pri 

katerih pa ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Med šolskim letom je bilo več 

kadrovskih sprememb. Glede na problematiko pridobivanja strokovnih in tehničnih 

delavcev, je šola vse kadre uspešno nadomestila tako, da delo poteka nemoteno.  

Predstavila  je obvezni program, ki vključuje pouk po predmetniku, izbirni predmeti, 

neobvezni predmeti, dnevni dejavnosti, kulturni in tehniški dnevi, ekskurzije, šole v naravi. 

Dodatno strokovno pomoč je potrebovalo 117 otrok, opravljeno je bilo skupaj 246 ur. Na 

domu se je izobraževalo 5 učencev. Učenci in učitelj so vključeni v različne mednarodne, 

državne in šolske projekte ter tekmovanja. Učni uspeh je bil 98 %. 

Ravnateljica pove, da so bili rezultati na NPZ-ju iz angleškega jezika boljši kot v maternem 

jeziku. V preteklem šolskem letu je bilo slabše povprečje NPZ v primerjavi s preteklim 

letom. Devetošolci so tudi manj motivirani za NPZ, saj ne potrebujejo rezultatov za vpis 

v srednjo šolo. Izvedena so bila predavanja za strokovne delavce v zvezi z reševanjem 

medvrstniškega nasilja. 

Predstavljeno je bilo stanje šolskega sklada, sredstva so se namenila za subvencije 

socialno šibkim, šole v naravi ter izvajaje nadstandardnega programa. 

 

Ad5) Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23 

Ravnateljica pove, da je bilo veliko sprememb v kadrovanju.  

Okvirno je predstavila letni delovni načrt. Šolo obiskuje 351 učencev. Na matični šoli se 

pouk izvaja v 13 učilnicah in na podružničnih šolah. Predstavljen je bil pouk po 

predmetniku, izbirni predmeti, dnevi dejavnosti, kulturni in tehniški dnevi, ekskurzije, šole 

v naravi. V termah Čatež je bila uspešno izvedena šola v naravi za učence 5. razreda. 

Ravnateljica je bila seznanjena s pobudo 8. razreda za večdnevno šolo v naravi  smučanje 

na Kopah. Ministrstvo je objavilo novo spremembo šolskega koledarja, zimske počitnice 

se začnejo prej, 6.-10. 2. 2023. Prvomajske počitnice se začnejo dan prej kot običajno, 

26.4. 2023 (prej 27.4.2023), ker se s tem kompenzira 8.2.2022 (praznik). 

 

Ad6) Obravnava sprememb pravil šolskega reda 

Predstavljen  je bil predlog spremembe 5. člena Pravilnika (pravila obnašanja in ravnanja), 

obnašanje med poukom, 1. alineja, ki jo je predlagal učiteljski zbor. Predlog spremembe 

Pravilnika je bil poslan predstavnikom staršem po elektronski pošti. 

 



 

 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Zagradec, 28.9.2022 Stran 4 od 6 

Zagradec 33, 1303 Zagrad Zagradec 33, 1303 Zagradec  I  www.os-zagradec.si 

ec  I  www.os-zagradec.si 

 

 

 

Po daljši  razpravi  člani sveta soglasno sprejmejo: 

 

SKLEP: Predlaga se spremembo 1. alineje 5. člena Pravilnika tako, da se glasi: 

- Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Učenci 

so pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomočke in 

opravljeno domačo nalogo (ki jo delajo redno), upoštevajo navodila in opozorila 

učiteljev (poslušajo razlago, sproti delajo zapiske, prepisujejo s table, rešujejo 

učne liste, ipd.) ter po končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice oz. drugega 

prostora, kjer poteka pouk, odidejo, ko jim učitelj to dovoli. 

ter 

SKLEP:  Dopolnitev 6. člena Pravilnika (kršitve ter postopki in ukrepi za kršitve) 

Po naštetih ukrepih za lažje kršitve se doda: 

- V primeru 7 vzgojnih ukrepov za lažje kršitve se učencu izreče vzgojni opomin. 

 

Ad7). Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 

Pod točko 7. je bilo potrebno potrditi kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje 

sredstev za šolo v naravi. Ravnateljica je članom razložila, da gre za pravilnik, ki ga je 

potrebno sprejeti, ker so v lanskem šolskem letu veljala pravila Osnovne šole Stična. 

 

SKLEP:  Svet staršev je podal pozitivno mnenje k podrobnejšim kriterijem za 

dodelitev sredstev subvencioniranje šole v naravi. 

 

Ad8) 6. Aktualna vzgojno-izobraževalna problematika 

Ravnateljica je povedala, da v letošnje šolskem letu ni večjih težav pri vzgojno-

izobraževalni problematiki. G. Andrej Oberstar je razložil spremembe šolskega urnika. V 

letošnjem šolskem letu se pouk začne ob 7.55, po 1 šolski uri je odmor za malico. Na 

novo je uveden rekreativni odmor, ki se izvaja na igrišču in v telovadnici.  

 

Šola je starše višjih razredov že obvestila o uporabi elektronskih cigaret. Podan je 

predlog, da predstavniki oddelkov o tem obvestijo  starše. Predstavnica je predlagala, da 

se o škodljivosti uporabe cigaret pogovorijo na razrednih urah na višji in nižji stopnji.  

Ravnateljica še predlaga, da se starše še obvesti, da se ob nastalih težavah, starši najprej 

obrnejo k razredniku oz. učitelju. Dosedanja praksa je, da se kliče ravnateljico.  

Glede obveščanja staršev svet sprejme sklep o poročanju informacij in problematiki. 

 

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili, da šola in predstavniki oddelkov 

pozovejo starše za posredovanje kontaktih podatkov za potrebe informiranja. 

Pomočnik ravnateljice je povedal, da je na nekaterih voznih linijah dodeljen nov 

prevoznik, to je  Rok Jaklič s.p. Prevoze opravljata še Finson d.o.o. in Niko tours s.p. 

Šola je v lanskem letu posredovala predlog sprememb glede zamikov pri prevozih, ki pa 

niso bili upoštevani. Prvi dan je bilo nekaj težav zaradi nepravočasnega obveščanja 
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prevoznika šoferju o novem voznem redu. Podanih je bilo nekaj pripomb glede ravnanja 

šoferja. Pomočnik je o tem obvestil občino in direktorja podjetja. 

Nekateri starejši učenci izstopajo pri trgovini na Krki, nato pa zasedejo prostor učencem, 

ki se vozijo po redni liniji domov. 

Predstavnica  je povedala,  da so bile te težave s prestopanjem učencev razložene na 

roditeljskem sestanku v lanskem šolskem letu. Pomočnik ravnateljice pove, da v 

letošnjem šolskem letu do sedaj teh težav ni bilo. 

 

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili, da se o prestopanju obvesti starše 

preko portala LoPolis. 

 

Ad9) Razno 

Predsednica Barbara Mušič je bila v lanskem letu pozvana k zvezi aktivov Sveta staršev 

Slovenije. Prisotnim članom je podala predlog k prevzemu te vloge. Udeležba na zvezi je 

dvakrat letno. Javi se ga. Saša Aleš, za kar se ji predsednica sveta zahvali. Ostali člani so 

soglasno podprli predlog za novo članico k Zvezi aktivov Sveta staršev Slovenije. 

 

Ravnateljica je na kratko predstavila rezultate ankete. V anketi je sodelovalo 113 staršev. 

Na splošno so zadovoljni z obveščanjem staršem. Med karanteno so starši poročali, da 

so učenci šolanju namenili manj časa, za delo so bili manj motivirani, polovica staršev je 

zaznala stiske zaradi težav z vrstniki in stiske zaradi neuspehov v  šoli.   

Na podlagi rezultatov ankete, bosta prednostni nalogi šole, da se poveča občutljivost 

učiteljev in vodstva šole za zaznavanje stisk učencev, da se jih opremi z ustreznimi 

strategijami nudenja pomoči učencem in vzgajanje, ki bo v pomoč pri reševanju 

problematike medvrstniškega nasilja.   

 

Izrečena je bila pohvala k spremembi urnika. Pozitivni učinki bodo verjetno vidni pri manj 

zavrženi hrani. Ravnateljica pove, da je v letošnjem šolskem letu šola vključena v šolsko 

shemo, ki otrokom omogoča, da v jedilnici med odmori prejmejo sadje.  

 

Vprašanje predstavnice je, ali je v šoli možno izvesti popoldanske dejavnosti za dodatno 

krepitev angleškega jezika oz. da se povabi jezikovno šolo, da izvaja ta program v 

prostorih šole. 

Ravnateljica razloži, da mora izvajalec na šolo podati vlogo in v kolikor se bo to izvajalo 

za otroke OŠ Zagradec, je uporaba prostorov brezplačna. Kot neobvezni predmet se že 

izvaja 2 x tedensko nemški jezik.  

  

S strani predstavnika 8.b (Z) razreda, je bila podana pobuda, da se šola v naravi podaljša  

na 5 dni. Izrečena je bila pohvala učiteljic iz PŠ Krka vodstvu šole na dobro sodelovanje. 
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Šola Zagradec bo letos obeležila 170- letnico šolstva. Ob koncu leta bo izdan zbornik  

izvedena bo prireditev. Konec meseca novembra bo organiziran šolski bazar v prostorih 

jedilnice OŠ Zagradec. Vsi starši so lepo vabljeni k sodelovanju.  

 

Predsednica Sveta staršev je podala pobudo, da se del dohodnine 0.3% nameni za šolski 

sklad OŠ Zagradec. Predizpolnjen obrazec o namenitvi dohodnine bo predsednica sveta 

posredovala g. Lovro Ulceju za objavo na spletni strani šole. 

 

Člani  Sveta staršev so sprejeli: 

 

SKLEP:   

Preko portala Lopolis se za potrebe obveščanja staršem, posreduje obrazec, da  

lahko del dohodnine namenijo šolskemu skladu OŠ Zagradec konec meseca 

novembra 

 

Predsednica Sveta staršev ga. Barbara Mušič se je zahvalila vsem za udeležbo in za 

sodelovanje. Rekla je, da si dobrega sodelovanja želi tudi v prihodnje.  

 

Seja je bila zaključena ob 19:05 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev 

Andreja Perko       Barbara Mušič 

 

Kraj in datum        

Zagradec: 4. 11. 2022 

 

 

 

 

 

 

     


