
ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev Osnovne šole Zagradec, 

ki je bila v četrtek, 17.9.2021 ob 18. uri v jedilnici Osnovne šole Zagradec 

 

 

Prisotni:  16 članov Sveta staršev (priložena je lista prisotnosti), v.d. ravnateljice Barbara 

Maver, v.d. pomočnika ravnateljice Andrej Oberstar, Lovro Ulcej  

Manjkajoči:  5 članov Sveta staršev 

 

 

Sejo je sklicala in vodila v.d. ravnateljice ga. Barbara Maver s predlaganim dnevnim redom: 

 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav v.d. ravnateljice. 

2. Izvolitev predsednika sveta staršev. 

3. Izvolitev treh predstavnikov staršev v Svet osnovne šole Zagradec. 

4. Izvolitev treh predstavnikov v šolski sklad. 

5. Izvolitev dveh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo. 

6. Letni delovni načrt za š.l. 2021/22 

7. Pobude in vprašanja. 

8. Razno. 

 

AD 1) Uvodni pozdrav v.d. ravnateljice. 

V.d. ravnateljice gospa Barbara Maver ugotovi sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih 16 

predstavnikov Sveta Staršev. 

Za zapisnikarico seje se javi Maja Virant. 

 

AD 2) Izvolitev predsednika sveta staršev. 

V Svetu staršev Osnovne šole Zagradec je 21 predstavnikov iz treh šol (matične šole Zagradec in 

podružničnih šol Ambrus in Krka), po eden iz vsakega razreda. V.d. ravnateljice je pozvala 

predstavnike staršev, da podajo predlog za imenovanje predsednika Sveta staršev za leto 2021/22. S 

strani predstavnikov staršev in tudi s strani v.d. ravnateljice je bil podan predlog, da naj bo 

predsednica ga. Barbara Mušič. Naslednje seje Sveta staršev bo sklicala Barbara Mušič. 

 



Sklep 1: Za predsednico Sveta staršev je bila izvoljena Barbara Mušič. 

 

AD 3) Izvolitev treh predstavnikov staršev v Svet osnovne šole Zagradec 

V.d. ravnateljice je pozvala predstavnike staršev, da podajo predlog za imenovanje predstavnikov 

staršev v Svet Zavoda Osnovne šole Zagradec s štiriletnim mandatom. Svet Zavoda ima sicer 11 

članov, med katerimi so trije predstavniki ustanovitelja zavoda, torej Občine Ivančna Gorica, pet 

učiteljev in trije predstavniki staršev, in sicer po eden in matične in obeh podružničnih šol. 

Sklep 2: Za predstavnico staršev matične šole Zagradec je bila izvoljena Saša Aleš. Za predstavnico 

podružnične šole Ambrus je bila izvoljena Petra Zupančič. Za predstavnico staršev podružnične šole 

Krka je bila izvoljena Maja Čebašek. 

 

AD 4) Izvolitev treh predstavnikov v šolski sklad 

V.d. ravnateljice je pozvala predstavnike staršev, da izvolijo tri predstavnike v šolski sklad po enega iz 

vsake šole. 

Sklep 3: Za predstavnico šolskega sklada iz matične šole Zagradec je bila izvoljena Petra Javšnik. Za 

predstavnico šolskega sklada podružnične šole Ambrus je bila izvoljena Marjetka Klavs. Za 

predstavnico šolskega sklada podružnične šole Krka je bila izvoljena Mojca Koščak. 

 

AD 5) Izvolitev dveh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo 

V.d. ravnateljice je pozvala predstavnike staršev, da izvolijo dva predstavnika staršev v pritožbeno 

komisijo. 

Sklep 4: Za predstavnici staršev v pritožbeno komisijo sta bili izvoljeni Saša Aleš in Alenka Štravs. 

 

AD 6) Letni delovni načrt za š.l. 2021/22. 

V.d. ravnateljica je člane sveta seznanila z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2021/22, ki ga 

potrjuje Svet Zavoda Osnovne šole Zagradec. 

V.d. ravnateljice je povedala, da se število otrok povečuje. V prihodnjem letu naj bi se sprostila še ena 

učilnica na podružnični šoli Krka. Med prednostnimi nalogami je gospa Maver navedla več gibanja in 

delo v manjših učnih skupinah. Šola bo izvedla tudi zbiralno akcijo starega papirja, s katerim bo 

pridobila finančna sredstva v šolski sklad. 

 

AD 7) Pobude in vprašanja 

Pod točko Pobude in vprašanja je potekala razprava, ki je strnjena po posameznih področjih. 

 



Plavalni tečaj 

- Vprašanje: Ali se bo za drugošolce letos izvedel plavalni tečaj, ki je lansko leto odpadel zaradi 

šolanja na daljavo in ki je sicer obvezen? 

Odgovor: Načrtovan je plavalni tečaj za prvošolce v zimskem času, informacij o plavalnem 

tečaju za drugošolce zaenkrat nimajo. 

Pobuda: Tečaj naj se izvede za prvošolce in drugošolce skupaj. 

 

Izbirni predmeti 

Barbara Maver pove, da morajo otroci izbirne predmete, obvezne in neobvezne, redno obiskovati. 

Neudeležba za otroka pomeni neopravičeno uro.  

 

Pobuda: Med obšolske dejavnosti bi lahko vključili več športnih aktivnosti, še posebej za 

mlajše učence.  

Vprašanje: Kakšen je sistem oddajanja telovadnice v najem? Izvajalci so pogosto pripravljeni 

izvajati tečaje, potem pa ne morejo dobiti prostega termina v telovadnici. 

Odgovor: Ceno najema potrdi Svet Zavoda Osnovne šole Zagradec. Telovadnica je sicer do 

16:30 rezervirana za šolo.  

 

Prehrana  

Pripomba: Učenci v več razredih tožijo, da kakovost kosil pada. Za večje število učencev naj bi 

bile porcije premajhne. Nekateri učenci niso dobili dodatne hrane čeprav so bili lačni. Otroci 

še posebej fantje, v višjih razredih osnovne šole, pojejo ogromno in so jim kosila premajhna. 

Kaj lahko glede tega storimo? 

Odgovor: Repete pod novimi pogoji ni dovoljen, se pa trudijo, da otroci ne bi bili lačni. 

Pobuda: Na naslednji sestanek Sveta staršev se povabi vodjo prehrane. 

 

Prevozi 

 Pripomba: Avtobus prehitro odpelje in otroci nimajo časa pojesti kosila.  

Odgovor: Urnik prevozov za letošnje šolsko leto je že določen in šola na to nima vpliva. 

Poskusili so zamakniti prevoze za nekaj minut pa se je potem porušil sistem naprej, saj šoferji 

vozijo tudi za druge šole.  

 

Pripomba: Na nekaterih trasah je prostora premalo,. Včasih, še posebej, ko so dnevi 

dejavnosti, otroci na avtobusu stojijo med prevozom po regionalni cesti. Poleg tega je so za 

nekatere trase potrebni prestopi, med katerimi otroci dolgo časa čakajo na postaji. 



Odgovor: Da na avtobusu ali kombiju ni dovolj sedišč za vse učence, je nedopustno. Šoferji so 

dobili izrecno navodilo da se to ne sme zgoditi  in izvajalci so potrdili, da stvari sedaj 

funkcionirajo. Andrej Oberstar pregleduje vse trase, da preveri, kje so težave. Šola se bo 

prihodnje leto sama prijavila na razpis, letos je bilo to še v okviru Osnovne šole Stična), kjer 

bodo navedli svoje potrebe. 

Pobuda: Na naslednjo sejo Sveta staršev se povabi predstavnike Občinskega sveta, kjer se jim 

predstavi problematiko. Osnovna šola Zagradec ima kar 80 odstotkov vozačev, velikokrat ni 

težava oddaljenost od šole, ampak nevarna pot do šole. 

 

Šola na daljavo 

Vprašanje: V kolikor bo šolanje ponovno potekalo od doma, ali se lahko vsebina prilagodi 

razmeram? Otroci so imeli veliko dela z ustvarjanjem, včasih več kot z matematiko, 

slovenščino ali angleščino. Poleg tega so ta ustvarjanja pogosto zahtevala sodelovanje 

staršev.  Navodila za delo so prihajala zelo različno, včasih zelo pozno za naslednji dan. Za 

starše, ki so poleg tega, da so bili učitelji, tudi delali, je bilo vse zelo stresno. Kako bi lahko 

naredili, da bi bilo to delo bolj organizirano? 

Odgovor: Učitelji se bodo pogovorili, kaj lahko še storijo, če ponovno pride do šolanja od 

doma. 

 

Spletna stran, spletna redovalnica 

Vprašanje: Kaj omogoča plačljiv in kaj brezplačen vstop v program Lopolis?  

Odgovor: Od ponudnika bodo v kratkem dobili podatke o prenovljenih paketih in takrat bodo 

točno vedeli, kaj določen paket vključuje. Uporabniška imena se ohranijo od lanskega leta. 

Sistem vpogleda v otrokove ocene sicer ostaja enak: starši lahko ocene svojih otrok vedno 

brezplačno vidijo na govorilnih urah in ob koncu ocenjevalnega obdobja, ko dobijo pisno 

obvestilo. 

Pobuda: Nova spletna stran naj bo bolj pregledna. Urniki naj bodo objavljeni na spletni strani 

vsaj v pdf obliki. 

  

Vprašanje: Ali je že aktiven elektronski naslov? 

Odgovor: Zaenkrat delujeta spletni pošti računovodstva (racunovodstvo@sola-zagradec.si) in 

tajništva (tajnistvo@sola-zagradec.si). V kratkem dobijo nove naslove tudi učitelji, starši bodo 

o tem takoj ko bodo naslovi aktivni, obveščeni.  

 

Jutranje varstvo 

mailto:racunovodstvo@sola-zagradec.si
mailto:tajnistvo@sola-zagradec.si


Vprašanje: Ali bi lahko dodali še en termin, ko starši lahko oddajo otroka v jutranje varstvo? 

Zaenkrat to lahko storijo ob 6:00 in 6:30 in v praksi se je izkazalo, da je razpon zelo velik. 

Starši prosijo, če lahko otroka pripeljejo tudi ob 6:15. 

Odgovor: V kolikor starši pozvonijo, bodo učiteljice otroka spustile v šolo tudi v vmesnem 

času.  

 

Covid-19 ukrepi 

 Vprašanje: Ali je testiranje za starejše učence obvezno? 

Odgovor: Testiranje je prostovoljno, enkrat tedensko in veljajo tudi za športne aktivnosti, 

tudi popoldanske. 

Apel: V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:30. 

 

Podbukovje, 18.9.2021 

 

Zapisala: 

Maja Virant 

V.d. ravnateljice Osnovne šole Zagradec  

Barbara Maver 


