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Številka: ZSSS 2021-22/02 

Datum:  13.12.2021  

 

ZAPISNIK 

3. seje SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE ZAGRADEC (2021/22) 

 

Datum in ura:  6. december 2021 ob 17:30 

Lokacija:    spletno okolje Microsoft Teams (videokonferenca) 

 

Prisotnost 

Predstavniki oddelkov: Marko Gorenc 1.(Z), Petra Zupančič 1.(AM), Sandra Kos 

3.(K), Marjetka Klavs 3.(AM), Manca Oblak 4.(K), Ema Potisek 

5.a(Z), Nataša Maver 5.b(Z), Maja Virant 6.a(Z), Damjan Zajc 

6.b(Z), Saša Aleš 7.a(Z), Barbara Mušič 8.a(Z), Helena 

Kastelic 9.b(Z) 

Opravičeno odsotni: Tamara Vidovič 1.(K), Renata Lekan 2.(Z), Maja Čebašek 

2.(K), Alenka Štravs 3.(Z), Tina Zavrl 4., 5.(AM) 

Ostali odsotni: Marija Maver 4.(Z), Manca Koščak 7.b(Z), Nataša Lukman 

Pavlin 8.b(Z), Petra Javšnik 9.a(Z) 

Ostali prisotni: v.d. ravnateljica Barbara Maver, učiteljice Mateja Oberstar, 

Vita Valenčak, Kata Godec in Mojca Pustovrh 

Na seji je bilo prisotnih 12 članov od skupno 21 članov Sveta staršev, s tem pa je bila na 

seji zagotovljena sklepčnost. 

 

Dnevi red 

1. Potrditev zapisnika 2.seje Sveta staršev. 

2. Realizacija sklepov 2. seje Sveta staršev OŠ Zagradec. 

3. Izvolitev predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada OŠ Zagradec (skladno s 

135. členom ZOFVI). 

4. Predstavitev kandidatke/kandidata za ravnateljico/ravnatelja in oblikovanje 

mnenja članov Sveta staršev. 

5. Aktualna vzgojno-izobraževalna problematika. 
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6. Razno. 

3. sejo je sklicala predsednica Sveta staršev, ga. Barbara Mušič. Sejo je začela s 

pozdravnim nagovorom in ser zahvalila za udeležbo vsem prisotnim, predstavila dnevni 

red in ga dala na glasovanje.  

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red. 

Ad1) Potrditev zapisnika 2.seje Sveta staršev 

Predsednica Sveta staršev, ga. Barbara Mušič je zapisnik poslala preko e-pošte 26.11.2021 

in predložila 8 dnevni rok za oddajo pripomb. Podana je bila ena pripomba, ki se je 

nanašala na prisotnost člana. Na seji sta bili prisotni predstavnica in namestnica 

predstavnice, zato se je zapisnik ustrezno popravil. 

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 2. seje Sveta staršev s 

podanimi pripombami. 

Ad2) Realizacija sklepov 2. seje Sveta staršev OŠ Zagradec 

Na 2. seji smo se dogovorili, da pripravimo skupni osnutek okrožnice v zvezi z vzgojno-

izobraževalno problematiko. Za pripravo okrožnice se je javila ga. Manca Koščak, ki pa 

osnutka še ni oddala, prav tako ni bila prisotna na 3. seji. Predsednica Sveta, ga. Barbara 

Mušič pove, da jo bo v zvezi s pripravo osnutka kontaktirala in preverila, kdaj bo 

pripravljen. 

Ad3) Izvolitev predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada OŠ Zagradec 

(skladno s 135. členom ZOFVI) 

 

Ga. Barbara Maver, v.d. ravnateljica je na kratko predstavila sestavo Upravnega odbora, v 

katerem morajo biti tudi trije predstavniki staršev. Tri predstavnice staršev so bile 

izvoljene že na prvi seji, in sicer Petra Javšnik (za predstavnico šolskega sklada iz matične 

šole Zagradec), Marjetka Klavs (za predstavnico šolskega sklada podružnične šole 

Ambrus) in Manca Koščak (za predstavnico šolskega sklada podružnične šole Krka). Na 

tokratni seji je bila od omenjenih prisotna le ga. Marjetka Klavs, ki je soglašala z 

imenovanjem. Ker sta bili obe preostali članici odsotni, bosta podali pisno izjavo, da se s 

kandidaturo strinjata, pove ga. Barbara Mušič.  

Na seji so bile prisotne tudi učiteljice, ki so v Upravnem odboru predstavnice šole, in to 

so Vita Valenčak, Mateja Oberstar, Katja Godec in Mojca Pustovrh.  

Ga. Barbara Maver predstavi naloge šolskega sklada ter apelira na predstavnike, da 

nadaljujejo z zastavljenim programom Šolskega sklada OŠ Stična vsaj v tem šolskem letu, 

saj so bili nekateri programi in financiranje le-teh v skladu s tem programom. Ga. Maver 

še opozori, da bo s prihodnjim letom mogoče nameniti del dohodnine tudi za Šolski 

sklad OŠ Zagradec. Glede nato, da določba zakona, ki to obravnava stopil v veljavo šele 

1.1.2022, bo del dohodnine možno nameniti v Šolski sklad za leto 2022 konec leta 2022. 
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Skladno s tem, pa bodo sredstva v Šolski sklad OŠ Zagradec nakazana šele v letu 2023. 

Ga. Barbara Mušič predlaga, da se informacijo objavi na spletni strani šole.  

SKLEP: Vsem kandidatkam za predstavnice v Upravni odbor Šolskega sklada se 

pošlje pisno izjavo, s podpisom katere bodo podale soglasje k imenovanju. 

Ad4) Predstavitev kandidatke/kandidata za ravnateljico/ravnatelja in 

oblikovanje mnenja članov Sveta staršev 

Ga. Barbara Mušič povabi kandidatko za ravnateljico, go. Barbaro Maver, v.d. ravnateljico, 

da se predstavi in hkrati pove, da mora Svet staršev najkasneje do 15.12.2021 pripraviti 

mnenje na kandidaturo ge. Maver. Ga. Maver prosi učiteljice, da zapustijo sejo in začne s 

predstavitvijo.  

Kandidatka za ravnateljico OŠ Zagradec ga. Barbara Maver, se na kratko predstavi, 

predstavi svoje delovne izkušnje v izobraževanju in program vodenja šole oz. področja 

bodočega delovanja šole. Izpostavljena so bile naslednja področja: 

• skrb za zagotavljanje ustreznih pogojev za delo, ki se nanaša na zagotavljanje 

kvalitetnih prostorskih pogojev glede na naraščajoče število učencev in pa tudi 

na samo kvalitetne pogoje tako v matični šoli kot v podružničnih šolah, Krka in 

Ambrus, 

• kvalitetna izvedba pouka tudi na podlagi usposabljanja izobraževalnega kadra 

šole, ki bo uvajala inovativne pristope v izobraževalnem procesu, 

• cilj, da OŠ Zagradec postane kulturno, vzgojno-izobraževalni in športno gonilo 

kraja, 

• promocija šole tudi skozi tekmovalne dosežke učencev tako v fizični obliki 

(prikazovalniki, oglasne deske, lokalni mediji, publikacije šole) in v virtualnem 

okolju preko spletne strani šole in drugih medijskih oblik, 

• izpostavljena tema so bili medsebojni odnosi, ki naj temeljijo na medsebojnem 

spoštovanju in sodelovanju, 

• skrb za okolje je bila tema, ki se načrtuje, da bo vključena v celoten proces 

delovanja šole, 

• vizija je, da se šola še naprej vključuje v različne projekte na več ravneh (lokalni, 

nacionalni, evropski), 

• sodelovanje s starši je bil poudarjen kot ključen kriterij pri vzgoji in vključenosti 

otrok v bodoče, 

• dopolnjevanje materialnih pogojev, didaktičnih pripomočkov in skrb za 

gospodarno rabo materialnih dobrih, ki so pomembni v ustvarjalnem procesu 

učencev. 

V zaključnem delu predstavitve ga. Barbara Maver izpostavi, da se bo na podlagi preteklih 

izkušenj in znanja prizadevala za rast in razvoj tako učencev kot tudi vseh zaposlenih in 

na koncu tudi samega delovanja šole. 

Ga. Barbara Mušič izpostavi nekaj tem, ki jim je treba še posebej nameniti posebno 

priložnost. Med njimi so: 
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• zagotavljanje varnosti ne samo v šoli, temveč tudi uporabnikom šole. To se 

nanaša predvsem na dostopnost do šole s strani parkirišča poleg župnišča 

nasproti šole, 

• okoljski vidik, ki se ne odraža samo v čistilnih akcija, temveč tudi v samem 

delovanju šole (npr. z obdelavo oz. recikliranjem odpadkov, ki se jih lahko vključi 

v proces izobraževanja, 

• upravljanje šole na način, ki temelji na managerskem pristopu in inovativnih 

rešitvah, ki bi omogočale zagotavljanje zadostnih sredstev za operativno 

delovanje šole in izobraževalni proces 

SKLEP: Najkasneje do 15.12.2021 bo Svet staršev OŠ Zagradec pripravil mnenje h 

kandidaturi in jo posredoval Svetu Zavoda šole. 

Ad5) Vzgojno-izobraževalna problematika 

• Ga. Barbara Maver, v.d. ravnateljica, pove, da so v zvezi z medvrstniškim nasiljem na 

šoli že imeli izobraževanje o medvrstniškem nasilju in ta znanja bodo po korakih 

vpletali v učni načrt. Z nekaterimi učenci se bodo o tej tematiki pogovarjali tudi v 

svetovalni službi. Pove, da je na šolo prišel policist, ki je osmošolcem in devetošolcem 

predstavil temo o medvrstniškem nasilju in o prepovedanih substancah. Ga.. Maver 

pove, da predstavitev ni primerna za nižje razrede, bodo pa mlajši otroci o tem 

govorili s svojimi razredniki.  

• Ga. Barbara Mušič, predsednica Sveta staršev, pove, da jo je mama učenca opozorila, 

da še vedno prihaja do težav pri jutranjem varstvu, če starši pripeljejo otroka ob 6:15. 

o Ga. Maver odgovori, da so o tem, da lahko starši pripeljejo otroka tudi takrat, 

seznanili vse učitelje jutranjega varstva in da je zadeva že rešena.  

o Replika nekaj predstavnic Sveta staršev je, da na vratih še vedno piše, da je 

otroke mogoče oddati le ob 6., zato so go. Maver pozvale, da napis popravijo.  

• Ga. Saša Aleš pove, da imajo nekateri učitelji neenakopraven odnos do učencev, 

opozori pa tudi na delno spraševanje, da je torej učenec vprašan večkrat, ker ob 

koncu ure zmanjka časa, potem pa na drugi del spraševanja čaka tudi po dva tedna. 

To je za otroke zelo stresno, opozori. 

o Gospa Maver odgovori, da bodo problematiko reševali individualno z 

omenjeno učiteljico in preverili, da ne gre morda za opravičljive odsotnosti 

in/ali bolniški stalež. 

• Pripomba gospe Aleš je, da šofer, ki vozi otroke v zgornje Podbukovje, vozi prehitro, 

še posebej sedaj, ko so cesto popravili. Pove tudi, da je otroke ob taki vožnji včasih 

strah. 

o Ga. Maver pove da bo preverila in ukrepala. Svetuje, da se tudi starši kdaj 

peljejo s kombijem in ob morebitni prehitri vožnji šoferja na to opozorijo. 

Pove, da je tudi sama opazila, da šofer ustavlja otrokom tudi izven 
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dogovorjenih postajališč in se ti potem potikajo po kraju. Pove, da bo šoferja 

ponovno opozorila.  

Ad6) Razno 

• Ga. Barbara Maver, v.d. ravnateljica pove da šestošolci srečno prispeli na Kope in da 

v šoli v naravi uživajo. Pove tudi, da bo Šolski sklad sklical člane na prvo sejo in da naj 

člani Upravnega odpora v kratkem pričakujejo vabilo.  

• Ga. Barbara Mušič, predsednica Sveta staršev, pove, da bo naslednja seja na koncu 

prvega ocenjevalnega obdobja in še pred drugim roditeljskim sestankom. 

• Ga. Barbara Mušič vsem zaželi lepe želje v prihajajočem letu. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:50 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev 

Maja Virant       Barbara Mušič 

 

   


