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Številka: ZSSS 2022/23-1 

Datum:  20.02.2023 

 

ZAPISNIK 

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

 

Datum in ura:  20. februar 2023 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), Jasna 

Pavlin 3.(Z), Maja Čebašek 3.(K), Alenka Štravs 4.(Z), Sandra 

Kos 4.(K), Marija Maver 5.(Z), 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) 

Opravičeno odsotni: Martina Hallas Zaletelj 2.(Z), Ksenija Muhič 3. in 4. (AM)-

nadomešča Anica Hočevar, Manca Oblak 5.(K), Nataša 

Lukman Pavlin 9.b(Z)  

Ostali odsotni:   

Ostali prisotni: ravnateljica Barbara Maver, pomočnik ravnateljice Andrej 

Obrstar, predsednica šolskega sklada Mojca Pustovrh 

 

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. Potrditev zapisnika 1.seje Sveta staršev OŠ Zagradec, poroča ga. Mušič 

2. Poročilo o izvedbi sklepov 1. seje Sveta staršev OŠ Zagradec, predstavi ga. Mušič 

3. Kratko poročilo članov Sveta zavoda šole, poročajo predstavniki Sveta šole  
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4. Poročilo in predstavitev aktivnosti Šolskega sklada OŠ Zagradec, poroča ga. Pustovrh,  

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

6. Razno.  

 

Drugo sejo je sklicala predsednica Sveta staršev 2022/23, ga. Barbara Mušič. Začela je s 

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

red ter ga dala v potrditev.  

Prisotni člani Sveta staršev so se strinjali z obstoječim dnevnim redom z dvigom rok in 

sprejeli: 

 

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red. 

 

Ad1)  Potrditev zapisnika 1.seje Sveta staršev OŠ Zagradec 

Zapisnik je ga. Mušič poslala preko e-pošte in predložila 7 dnevni rok za podajo pripomb. 

Na zapisnik je bila dana ena pripomba in sicer, da znaša vrednost dela dohodnine, ki jo 

posameznik lahko nameni za šolski sklad OŠ Zagradec, 0,3% in ne 0,5%, kot je bilo 

prvotno zabeleženo.  

 

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 1. seje Sveta OŠ Zagradec. 

 

Ad2) Izvedba sklepov 1. seje Sveta staršev OŠ Zagradec 

Ga. Mušič je pojasnila, da so bili vsi sklepi 1. seje Sveta staršev izvedeni. Doda še, da je 

bil izveden popravek pri višini dela dohodnine, ki ga lahko posameznik nameni za šolski 

sklad OŠ Zagradec. Pravilna vrednost znaša 0,3%. 

 

Ad3) Kratko poročilo članov Sveta zavoda šole OŠ Zagradec 

Predstavnica Sveta zavoda šole pove, da je ga. Dragici Šteh prenehalo delovno razmerje. 

Nadomestila jo je ga. Silvia Valenčič. Nadalje je v okviru novega delovnega načrta 

predlagala, da se starši v večji meri udeležimo izpolnjevanja anket, saj anketa o 

samoevalvaciji za šolsko leto 2021/22 ni dosegla svojega namena. Zato bi bilo smiselno, 

da bi se bodoče ankete poslale v izpolnitev tako preko portala Lopolis, dostopne pa bi 

bile tudi na spletni strani OŠ Zagradec. K dodatni spodbudi bi lahko prispevali tudi 

predstavniki posameznih oddelkov s poslanimi elektronskimi sporočili, preko katerih bi 

starše otrok pozvali k sodelovanju. 
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Dana je bila pobuda, da bi bilo na relaciji Ambrus in Krka izvedenih več šolskih prevozov, 

kar pa je, kot je bilo pojasnjeno s strani ravnateljice. Pobuda bo dana občini na razpisu 

šolskih prevozov. Sredstva za šolske prevoze zagotavlja ustanovitelj in ne šola. 

V zvezi z obvestili, ki jih starši prejemamo preko portala Lopolis, je bila s strani 

predstavnice sveta podana pripomba, saj naj bi bila nekatera obvestila, v primerih, ko 

imajo starši v šoli dva ali več otrok, nejasna oziroma dvoumna v smislu na katerega otroka 

se posamezno obvestilo nanaša. Zato je bil podan predlog, da se v bodoče sporočila 

oblikujejo bolj natančno, da je staršu takoj jasno na katerega otroka se obvestilo nanaša. 

 

Ad4) Poročilo in predstavitev aktivnosti Šolskega sklada OŠ Zagradec  

V nadaljevanju seje je ga. Pustovrh poročala o delovanju in aktivnostih Šolskega sklada v 

letu 2022. 

S pomočjo zbranih sredstev so se poravnali stroški prevoza vseh učencev, ki so se 

udeležili šole v naravi in sicer do višine 50%, nekaterim izmed njih, ki prihajajo iz socialno 

šibkih družin, pa so bile v ta namen dodeljene subvencije.  

Kupljeni so bili tudi pripomočki za plavanje, športna oprema, material za tehniko, lego 

roboti, vstopnina za kino 7. razredu in delavnica za nadarjene. Stroški so bili porabljeni 

tudi za izvedbo spevoigre in prazničnega bazarja.  

Ravnateljica se je zahvalila Šolskemu skladu za finančno podporo za omogočanje 

izvajanja nadstandardne dejavnosti na šoli, ki jih izvaja šola, saj se s tem dviguje kakovost 

izvajanja pouka, bivanja na šoli, omogoča boljše delovne pogoje ter dosega trajnejše 

znanje.  

Ga. Pustovrh nadaljuje, da je iz šolskega sklada izstopila predstavnica staršev, ga. Petra 

Javšnik, zato je potrebno pridobiti novega člana/članico, po možnosti iz Zagradca, saj bi 

s tem dosegli, da je eden izmed predstavnikov staršev tudi iz kraja matične šole.   

Ga. Mušič je prisotne vprašala, če je kdo pripravljen biti član. Javil se ni nihče. Prav tako 

ni bilo podanih predlogov, kdo bi lahko to bil. Na tem mestu je ga. Pustovrh podrobneje 

predstavila samo delovanje sklada, kako in kolikokrat predvidoma sestankuje ter dodala 

da bi največji doprinos k samemu delovanju sklada prinesle donacije s strani staršev, ki 

pa so lahko tudi v drugih, in ne samo finančni obliki.  

Ga. Mušič nadaljuje, da je prejela informacijo s strani 4. razreda podružnične šole na Krki, 

da so že drugič zapored organizirali delavnice o vrednotah za boljši svet, drugačnosti in 

enakopravnosti, v izvedbi Alenke Kos - Vilinke Alenčice. Rezultati so bili zelo dobri, odzivi 

otrok pa izredno čustveni. Posledično so iz podružnične šole podali pobudo, če bi bila 

OŠ Zagradec pripravljena pomagati v obliki sofinanciranja omenjenega projekta ali na 

kakšen drugačen način. 

Ga. Pustovrh pove, da je to odličen dogodek, ki bi lahko bil sofinanciran s pomočjo 

donacij (s strani staršev, podjetnikov), saj v primeru, da se projekt sofinancira eni šoli, 

konkretno krški, bi se moral izvajati tudi matični in ambruški podružnični šoli. Pri tem 
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ravnateljica še omeni, da je sicer cena delavnice visoka, dodaten stroške bi predstavljal 

še strošek nakupa knjig, vendar so kljub temu tovrstni dogodki zaželeni, saj gradijo na 

vrednotah za boljši svet, čemur seveda sledi tudi šola.  

Predstavnica staršev iz Krke je povedala, da je omenjeno tematiko izpostavila že na 

roditeljskem sestanku ter staršem skušala predstaviti pozitiven vidik in učinek delavnic. 

Glede na to, da so delavnice organizirane decembra, ga. Mušič predlaga, da se naredi 

kratka predstavitev za starše, v kateri je zajeto bistvo samih delavnic (vsebina, utrinki, 

vtisi). Na ta način bo tudi lažje sprejeti nadaljnje odločitve (načrt izvedbe, ali bi bile 

delavnice  organizirane za vse otroke itd.). Predstavnico staršev s Krke, ki je že sodelovala 

z Alenko Kos je prosila, da stopi v ponoven kontakt z njo, ter jo pozove k pripravi 

predstavitve ter ji obrazloži namen pobude (vsesplošna korist, osveščenost, pridobivanje 

dodatnih sredstev,..). 

 

SKLEP: Starše se preko portala Lopolis obvesti, da se išče novega člana v Svet 

šolskega sklada, pri čemer je zaželeno da je ta iz območja Zagradca. 

 

SKLEP: Člani sveta staršev so soglasno potrdili, da se pridobi kratka predstavitev s 

strani izvajalke Alenke Kos – Vilinke Alenčice, nato pa se ta preko otrok posreduje 

staršem. 

 

Ad5) Aktualna vzgojno-izobraževalna problematika  

Ravnateljica ponovno opozori na (občasno) uporabo elektronskih cigaret kot tudi njihovo 

preprodajo ter doda, da so starši dotičnih otrok s problematiko seznanjeni. 

Predstavnikom oddelkov apelira, da o pereči temi ponovno obvestijo starše ter jim 

sporočijo, naj bodo pozorni do svojih otrok, jih opazujejo, saj gre za njihovo zdravje in 

nenazadnje tudi spoštovanje šolskih pravil.  

Nadaljuje, da je bila v košu najdena tudi pločevinka piva in to navkljub stalnemu 

dežurstvu in pravilu, da vnos opojnih substanc v šolo ni dovoljen.  

Bilo je tudi nekaj odtujitev (kraj) iz garderobnih omaric deklet, s čimer so bili starši 

dotičnih razredov seznanjeni. Otroci morajo biti odgovorni, omarice pa zaklenjene 

(preverili so vse ključavnice, rezervne ključe). Predstavnica sveta staršev druge triade je v 

tem delu opozorila na škodljive posledice govoric, ki so se pojavljale v zvezi s 

potencialnimi storilci, saj so bili omenjeni tudi otroci, ki pri odtujitvi vsekakor niso 

sodelovali. Ravnateljica se je strinjala, da je potrebno v takih primerih odreagirati in se 

pogovoriti z otroci, ki širijo tovrstne neresnične navedbe in apelirala naj jo v morebitnih 

novih primerih o tem obvestijo.  
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Dodala je še, da je na šoli veliko pozabljenih stvari (predvsem oblačil), za katere se ne 

najdejo lastniki.  

Predstavnici tretje triade sta izpostavili, da so roditeljski sestanki zelo slabo zastopani in 

da so starši na splošno nezainteresirani, tudi glede drugih stvari (npr. glede vsebin o 

varnosti na spletu itd.), posledično pa ne pride do želenega sodelovanja med starši in 

šolo. Nujno potrebna je večja odzivnost, prisotnost in sodelovanje staršev.    

Ravnateljica nadaljuje, da letošnje leto obeležujejo 170 letnico delovanja šolstva v 

Zagradcu, v ta namen pa se že raziskuje, tako s strani zaposlenih kot tudi učencev, 

pridobiva se gradivo, k sodelovanju bodo povabljeni tudi drugi (starši, stari starši,…). 

Prireditev je planirana 22.06.2023 ob zaključku šolskega leta in ob dnevu državnosti.  

V marcu bo organizirana ekskurzija v Gradec za otroke, ki obiskujejo pouk nemščine kot 

izbirni predmet, v aprilu ekskurzija za angleško govoreče učence v Maribor, v februarju 

pa se bodo učenci izbirnega predmeta športa udeležili svetovnega prvenstva nordijskega 

smučanja v Planici. Prijavili so se tudi na Erasmus+ projekt z naslovom Bodi aktiven, z 

namenom dviga kulture gibanja na šoli in izboljšanja klime (npr. rekreativen odmor). 

Projekt temelji na inovativnem pristopu učnega procesa, ki bo temeljil na učenju skozi 

gibanje. 

 

Pomočnik ravnateljice g. Oberstar pripomni, da rekreativni odmor žal prinaša tudi 

negativne posledice, saj otroci še vedno veliko preveč malice pustijo, predvsem v višjih 

razredih. Zavrženo hrano sicer skušajo porabiti drugje, vendar vse enostavno ni mogoče. 

Neješčnost otrok bi lahko bila sicer tudi posledica prekomernih sladkarij, ki jih otroci 

prinašajo v šolo. 

Potrebna je večja osveščenost staršev glede predmetne zadeve, zato se sprejme: 

 

Sklep: Predstavniki oddelkov staršem pošljejo elektronsko sporočilo o problematiki 

prehranjevanja na šoli in zavračanju hrane ter tematiko dodatno izpostavijo tudi na 

roditeljskem sestanku.  

 

Nadalje je pomočnik ravnateljice izpostavil tudi problematiko povezano s prevoznikom 

Jaklič. Namreč, zaradi rekonstrukcije ceste od Zagradca do Ambrusa in delnih cestnih 

zapor bi ob izvajanju vseh rednih linij prihajalo do zamika prevozov, od 30 pa vse do 45 

minut. V ta namen je g. Oberstar dejal, da bo kontaktiral občino, kako je s plačilom 

prevoza, sicer pa je smiselno, da se do umiritve situacije, izvajata le prvi in tretji prevoz, 

saj lahko sicer pride do popolnega kaosa.  

 

SKLEP: Šola pošlje obvestilo glede prevozov predvsem v smeri Ambrus zaradi 

rekonstrukcije ceste. 
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Glede razpisa za prevoze je pomočnik ravnateljice dejal, da bo seja predvidoma sklicana 

oktobra letos, ko naj bi bili predstavljeni tudi sklepi, ki jih je komisija sprejela, se pa stvari 

žal odvijajo počasi. Težava je, ker se ponudniki prevozov ne javljajo na razpise in jih 

primanjkuje. Predmetno zadevo bi bilo smiselno izpostaviti na Svetu zavoda šola, za kar 

se na predlog ge. Mušič zadolži predstavnico staršev prve triade na Krki. 

 

Ad6) Razno 

Ga. Mušič pove, da je dobila informacijo, da je steklen povezovalni most na podružnični 

šoli saniran, pri čemer ravnateljica doda, da je v načrtu tudi energetska sanacija krške 

šole, sočasno z njim pa rekonstrukcija omenjenega povezovalnega mostu. Z deli naj bi 

začeli v času poletnih počitnic.  

V nadaljevanju ravnateljica pove, da v lanskem letu v vrtcu na Krki ni bilo organiziranega 

plavalnega tečaja, med tem ko bo v letošnjem letu izveden za prvošolce krške šole. O 

terminu bodo starši obveščeni.  Sicer pa nadomestnega plavalnega tečaja za nazaj ne bo, 

je pa organizacija le-tega v domeni Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica in ne OŠ 

Zagradec, ki deluje le v smislu posrednika informacij. 

Ga. Mušič spregovori še o Spletnem seminarju za starše o pornografiji na spletu in 

njenemu vplivu na otroke in mladostnike, ki bo izveden 23.02.2023 na YouTubu v okviru 

Zveze aktivov staršev. Zadeva se objavi na portalu Lopolis, hkrati pa obvestilo staršem 

posredujejo tudi predstavniki oddelkov. Na temo varnosti na spletu bo poteka dogodek 

z naslovom Vzgoja za internet tudi na OŠ Zagradec in sicer v torek 14.3.2023 ob 17.30 v 

šolski telovadnici. 

Pogovor je tekel tudi glede nove učiteljice za fiziko. Ravnateljica jo je pohvalila ter  

pojasnila, da je bila prisotna na njeni uri. Po končani uri so otroci tekom pogovora z njo 

ugotovili, da je tudi na njih odgovornost koliko bodo odnesli od ure in ali bodo učiteljici  

prisluhnili ter skušali delati po njenih navodilih. Dodala je še, da se učiteljica trudi in zelo 

dobra podaja snov, prav tako ima organiziran dopolnilni pouk za težje učeče otroke, 

vendar z njihove strani ni odziva. Predstavnica tretje triade je pripomnila, da je tematika 

toliko bolj pereča, ker se starši v primeru težav s konkretnim učiteljem, ne obrnejo 

direktno nanj, pač pa npr. na razredničarko. Poleg tega posamezni učitelji med poukom 

ne uspejo oziroma ne znajo umiriti učencev do te mere, da bi lahko sledili pouku, še 

sploh, če gre za otroke z vedenjskimi težavami, posledično pa potem nosi posledice 

celoten razred. V tem delu ravnateljica doda, da problematiko rešujejo. 

 

Prav tako ravnateljica pove, da naj starši ne skrbijo glede NPZ fizike, saj doseženi rezultati 

v nadaljevanju šolanja nimajo teže oziroma se ne upoštevajo, razen v 9. razredih v 

primeru omejitve na srednjih šolah, pa še v tem primeru se upoštevata samo prvi in drugi 

temeljni predmet. 

 



 

 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Zagradec, 20.2.2023 Stran 7 od 8 

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

ec  I  www.os-zagradec.si 

 

 

 

Vprašanje predstavnice druge triade je bilo, ali je možno izbor učbenikov za različne 

predmete razširiti, saj so nekateri neprimerni, z nelogičnimi vprašanji, med tem ko je na 

trgu še mnogo drugih, kvalitetnejših ponudnikov. Kot je dodala še predstavnica tretje 

triade na posamezna vprašanja v učbenikih tudi ni moč najti odgovora. Ravnateljica 

pojasni, da učbenike izbirajo šolski strokovni aktivi, potrjuje jih državna kurikularna 

komisija, poleg tega pa so učbeniki v učbeniškem skladu nekaj let in se jih ne sme 

predčasno zamenjati.  

Ga. Mušič predlaga, da se morda poda apel za v bodoče, ko se bodo ponovno izbirali, da 

pristojni vzamejo na znanje tudi pripombe staršev.  

Predstavnica tretje triade vpraša ali je res potrebno, da otroci prinašajo domov toliko 

učnih listov različnih predmetov in imajo posledično toliko več gradiva. Pojasnjeno je bilo, 

da jo to proces učenja in utrjevanje znanja.  

Predstavnico je zanimalo ali so bili starši otrok iz Ambrusa obveščeni glede omejenega 

razvoza učencev, saj ji je bila podana informacija s strani matere iz Ambrusa, da obvestila 

ni prejela, posledično pa je bila zaskrbljena in v stiski, ker njenega otroka ni bilo domov 

ob predvideni uri. Ravnateljica je pojasnila, da so bili o tem obveščeni vsi starši (na spletni 

strani je bilo objavljeno, obveščeni tudi preko razrednikov), da pa bodo obvestilo 

ponovno posredovali tudi preko Lopolisa. 

Pripomba druge triade iz matične šole je bila podana tudi glede količine domačih nalog 

pred počitnicami in ocenjevanja takoj po njihovem koncu. Tudi ravnateljica se je strinjala, 

da so počitnice namenjene predvsem počitku in da bo z navedenim ponovno seznanila 

učitelje, je pa seveda potrebno vzeti v zakup, da so pri ocenjevanju tudi izjeme, npr. za 

otroke, ki morajo nujno popraviti oceno.   

Predstavnica druge triade matične šole opozori na neprimerno ravnanje učiteljice za 

angleščino, saj se dogovori z otroci, da jih bo spraševala, potem pa tega ne izvrši in znanja 

otrok ne preveri, pač pa jemljejo novo snov. Ravnateljica pove, da se bo o zadevi 

pozanimala.   

Na podobne težave opozori tudi predstavnica tretje triade, saj učiteljica matematike 

otroka ne vpraša do konca, ker jim zmanjka časa, nato pa spraševanje prestavi na 

naslednji dan in nato še na naslednjega ali še dlje, na ta način pa otrok doživlja stres, zato 

bi bila s strani omenjene učiteljice potrebna nekoliko drugačna časovna razporeditev 

(npr. vpraša takoj naslednjo uro, drugi ukrepi). Ravnateljica pove, da bo govorila z učitelji 

glede planov ocenjevanja in zakaj prihaja do takih situacij.  

Predstavnica tretje triade pove, da je bilo s strani enega izmed staršev na roditeljskem 

sestanku izpostavljeno, da otroka prihajata iz šole lačna. Ravnateljica pojasni, da otroci 

dobijo dovolj hrane, prav tako lahko dobijo tudi dodatno porcijo. Težje sicer v primeru, 

ko je na jedilniku meso, ki je v kosu, med tem, ko pri jedeh na žlico ne bi smelo biti težav. 

So pa otroci tudi izbirčni in ne pojedo vsega kar je na razpolago v posameznem obroku.  

Ob koncu ravnateljica še doda, da imajo tudi kadrovske stiske v kuhinji, zato je odprt nov 

razpis (bolniške, porodniške).  
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S strani predstavnice Sveta staršev je bila podana pripomba, da so bila nekatera obvestila, 

ki so bila poslana staršem preko portala Lopolis nejasna oz. dvoumna, saj se ni natančno 

vedelo na katerega otroka se obvestilo nanaša. Razumevanje predstavlja problem 

predvsem v primerih, kjer šolo obiskuje več otrok iz iste družine. Zato je bil podan 

predlog, da se v bodoče obvestila oblikuje bolj natančno, da se ve, na katerega otroka se 

obvestilo nanaša. 

 

SKLEP: Šola preko Lopolis sistema pošlje obvestilo glede Spletnega seminarja za 

starše o pornografiji na spletu in njenemu vplivu na otroke in mladostnike, ki bo 

izveden 23.02.2023 na YouTubu v okviru Zveze aktivov staršev. 

 

SKLEP: Obvestila, ki jih šola pošilja preko portala Lopolis naj bodo oblikovana tako, 

da se bo vedelo na katerega otroka se obvestilo nanaša. 

 

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

sodelovanje.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:25 uri. 
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