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Številka: ZSSS 2021-22/03 

Datum:  5.3.2022  

 

ZAPISNIK 

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

 

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

Lokacija:    spletno okolje Microsoft Teams (videokonferenca) 

 

Prisotnost 

Predstavniki oddelkov: Marko Gorenc 1.(Z), Tamara Vidovič 1.(K), Petra Zupančič 1. 

in 2. (AM), Maja Čebašek 2.(K), Alenka Štravs 3.(Z), Sandra 

Kos 3.(K), Marjetka Klavs 3.(AM), Manca Oblak 4.(K), Tina 

Zavrl 4.,5. (AM), Ema Potisek 5.a(Z), Maja Virant 6.a(Z), 

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

Petra Javšnik 9.a (Z), Helena Kastelic 9.b(Z) 

Opravičeno odsotni: Renata Lekan 2. (Z), Marija Maver 4. (Z) , Nataša Lukman 

Pavlin 8.b (Z) 

Ostali odsotni: Nataša Maver 5.b (Z) 

Ostali prisotni: ravnateljica Barbara Maver, kandidatka s strani šole za 

Upravni odbor šolskega sklada Mojca Pustovrh 

Na seji je bilo prisotnih 16 od skupno 21 članov Sveta staršev, s tem pa je bila na seji 

zagotovljena sklepčnost. 

 

Dnevi red 

1. Potrditev zapisnika 3.seje Sveta staršev. 

2. Realizacija sklepov 3. seje Sveta staršev OŠ Zagradec. 

3. Poročilo in predstavitev aktivnosti Šolskega sklada (ga. Mojca Pustovrh, 

predsednica Šolskega sklada)  

4. Aktualna vzgojno-izobraževalna problematika. 

5. Razno. 
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4. 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 3.seje Sveta staršev 

Predsednica Sveta staršev, ga. Barbara Mušič je zapisnik poslala preko e-pošte 16.2.2022 

in predložila 8 dnevni rok za oddajo pripomb. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 3. seje Sveta staršev. 

Ad2) Realizacija sklepov 3. seje Sveta staršev OŠ Zagradec 

Na 3. seji smo se dogovorili, da se vsem kandidatkam UO šolskega sklada pošlje pisno 

izjavo. Dogovorili smo se, da pripravimo mnenje h kandidaturi gospe Barbare Maver. 

Predsednica Sveta, ga. Barbara Mušič je povedala, da sta bila oba sklepa realizirana. 

Ad3) Poročilo in predstavitev aktivnosti Šolskega sklada (ga. Mojca 

Pustovrh, predsednica Šolskega sklada)  

Ga. Mojca Pustovrh, predsednica Šolskega sklada, je na kratko predstavila delovanje 

sklada. Šolski sklad OŠ Zagradec je bil ustanovljen decembra 2021. Na prvi seji so izvolili 

Mojco Pustovrh za predsednico, namestnico predsednice, go. Petro Javšnik, in stalno 

zapisnikarico, go. Tanjo Godec. Sprejeli so pravilnik šolskega sklada in program, s katerim 

se določi razporeditev sredstev. Razpored kriterijev je za to šolsko leto ostal enak kot 

prejšnje leto. Do sedaj so izvedli že kar nekaj dejavnosti. V novembru je potekala zbiralna 

akcija odpadnega papirja, v kateri so zbrali 1.326,40 evrov. V decembru so lokalnim 

podjetnikom in obrtnikom poslali novoletne voščilnice z dopisom s kratko predstavitvijo 

Šolskega sklada in prošnjo za donatorstvo. Odzvali so se trije podjetniki, ki so donirali 

250 evrov. Vsem so se osebno zahvalili, zahvala pa je bila objavljena tudi v lokalnem 

časopisu Klasje. Do konca decembra so devetim učencem subvencionirali šolo v naravi v 

višini 389 evrov. Plačali so prevoz vsem učencem, ki so se udeležili šole v naravi, kar je 

znašalo 1.731 evrov. Do konca šolskega leta bodo še naprej financirali prevoz in 

subvencije šole v naravi. Imajo že nekaj predvidenih dejavnosti, s katerimi bodo pridobili 

sredstva. V mesecu aprilu je predvidena zbiralna akcija odpadnega papirja in šolska 

prireditev oziroma muzikal Mehurčki. Za ogled predstave bodo po vsej verjetnosti zbirali 

prostovoljne prispevke, nato pa še dražili slike Ex-tempore, ki jih bodo naslikali učenci. 

Vsa sredstva bodo šla za potrebe šolskega sklada. V mesecu maju je predviden Festival 

Pekarne Mišmaš na Krki, tudi na tem festivalu se bodo dražile slike Ex-tempore. V juniju 

bodo nadaljevani z načrtom za novo šolsko leto. 

Ga. Saša Aleš je vprašala, zakaj se za muzikal ne pobira vstopnina. Ravnateljica ga. Barbara 

Maver pove, da se s prostovoljnimi prispevki izognejo davčni blagajni. G. Marko Gorenc 

pove, da se po njegovih izkušnjah nabere več sredstev s prostovoljnimi prispevki. Pohvali 

pristop. 
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Predsednica Sveta ga. Barbara Mušič je povedala, da bo v prihodnje na spletni strani več 

napisanega o Skladu za namen promocije.  

Ad4) Aktualna vzgojno-izobraževalna problematika. 

Ravnateljica ga. Barbara Maver je predstavila trenutne razmere na šoli. Povedala je, da 

pri vzgojnem delu nimajo večjih težav. Pričakujejo, da bo ob lepših dnevih tudi več 

zadrževanja otrok okrog šole.  

V karantenah je bilo 8 razredov. Imeli so 28 izolacij učiteljev, ampak pouk je tekel 

nemoteno naprej. 

Imeli so delavnice za učence, izobraževanje preko Safe.si je potekalo v šoli. Različni 

razredi so imeli različne teme. Izbirali so vsebine, ki jih še niso slišali. Izvedli so 

izobraževanje za učitelje na temo medvrstniškega nasilja. Vklopila se je tudi svetovalna 

služba. Pripravili so plakate za razrede, na koga vse se učenci lahko obrnejo po pomoč.  

V času počitnic so bili veseli preklica samotestiranja. Vrnili so se učenci, ki so se zaradi 

nestrinjanja z ukrepi izobraževali na daljavo. Na začetku je bilo teh otrok 16, število se je 

znižalo na štiri. Po podatkih ge. Barbare Maver naj bi se sedaj vsi učenci vrnili nazaj v šolo. 

Nekateri starši so to razumeli kot izobraževanje na domu, je povedala, vendar gre za 

izobraževanje na daljavo. To pomeni, da morajo ti učenci pridobiti najmanjše določeno 

zahtevano število ocen. Bili so neocenjeni, sedaj pa bodo pridobili ocene za nazaj. Želijo 

si, da bi otroci nadoknadili znanje. 

Ga. Maver je povedala še, da bi rada, da bi šola v očeh otrok in staršev spet postala 

vrednota. 

Opazili so, da se otroci, ki imajo v popoldanskem času glasbeno šolo ali treninge, radi 

zadržujejo v šoli. Pozvala je starše, da otroci nosijo opremo s sabo, da zagotovijo varnost 

za vse. 

Ga Barbara Mušič je vprašala, če so vrata odklenjena. Ga. Maver je odgovorila, da so to 

izkoristili tudi tisti, ki niso učenci šole. Povedala je še, da imajo nekaj rešitev vendar še 

proučujejo možnosti. 

Ad5) Razno 

Ga. Barbara Mušič je vprašala, če so bile kakšne tematike v razredih posebej izpostavljene. 

Povedala je, da s strani učiteljev ni bilo posredovanih točk, ki bi jih bilo potrebno 

obravnavati na seji Sveta staršev. Ga. Saša Aleš je vprašala v imenu predstavnice sveta 5.b 

(Z) razreda, če se je kaj rešilo v zvezi s prevozi v Podbukovju. Ga. Barbara Maver je 

povedala, da so poslali iniciativo na Svet za preventivo na občino, da bi se radi sestali z 

njimi in se pogovorili o pereči problematiki. Povedala je, da zaenkrat varne poti in poti s 

kombijem določa Svet za preventivo. Čakajo za sestanek za prihodnje šolsko leto.  

Ga. Alenka je vprašala, kako bo s šolo v naravi v času stavke učiteljev. Ga. Barbara Maver 

je povedala, da ni sindikalna zaupnica in da težko govori v njihovem imenu. Poudarila pa 

je, da pozna svoje učitelje in da je prepričana, da bo za otroke dobro poskrbljeno, da 
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bodo plavali in da ne bodo prikrajšani. Njeno osebno mnenje je da stavka ni primerna in 

ni naklonjena takšnemu načinu pogajanj. 

Ga Petra Javšnik je vprašala, kako je z varnostjo pouka v knjižnici, kjer otroke trese 

elektrika, ko primejo za kljuko ali umivalnik. Ga Barbara Maver je povedala, da je učilnico 

pregledal strokovnjak. V učilnici so tla prekrita z itisonom in trenje copat povzroča 

statične elektrike. Prostor ni pod napetostjo in otroci niso ogroženi, je ugotovil 

strokovnjak. Ga. Maver je povedala, da je padla luč, ker je bila površno montirana, a so 

to sanirali. 

Predsednica ga. Barbara Mušič je povedala, da bo naslednja seja v juniju. Vsem se je 

zahvalila za udeležbo.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 18:05. 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev 

Maja Virant       Barbara Mušič 

 

 

 

 

 


