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Številka: ZSSS 2021-22/01 

Datum:  22.11.2021  

 

ZAPISNIK 

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

 

Datum in ura:  22. november 2021 ob 17:30 

Lokacija:    spletno okolje Microsoft Teams (videokonferenca) 

 

Prisotnost 

Predstavniki oddelkov: Tamara Vidović (1.K), Petra Zupančič 1.(AM), Renata Lekan 

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

3.(K), Marjetka Klavs 3.(AM), Marija Maver 4.(Z), Manca 

Oblak 4.(K), Tina Zavrl 4.5.(AM), 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), Manca Koščak 7.b(Z), Barbara Mušič 8.a(Z), 

Nataša Lukman Pavlin 8.b(Z), Petra Javšnik 9.a(Z), Helena 

Kastelic 9.b(Z) 

Opravičeno odsotni:  Marko Gorenc 1.(Z) 

Ostali odsotni:  - 

Ostali prisotni: v.d. ravnateljica Barbara Maver, v.d. pomočnik ravnateljice 

Andrej Oberstar 

Na seji je bilo prisotnih 20 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 z dne  ki je bila v četrtek, 17.9.2021 ob 18. 

uri v prostorih Osnovne šole Zagradec 

2. Kratko poročilo članov Sveta zavoda šole, poročajo predstavniki Sveta šole 

3. Sprejem in potrditev Pravil šolskega reda OŠ Zagradec, predstavi v.d. ravnateljica 

4. Aktualna vzgojno-izobraževalna problematika, predstavita predsednica in v.d. 

ravnateljica 
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5. Poslovnik Sveta staršev OŠ Zagradec - osnutek, predstavi predsednica Sveta staršev 

6. Razno 

Na podlagi volitev je 2. sejo 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 (z 20-imi glasovi) potrdili dnevni red. 

Ad1) Potrditev zapisnika 1.seje Sveta staršev 

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

13.11.2021 in predložila 8 dnevni rok za oddajo pripomb. Pripomb nanj ni bilo. 

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

Ad2) Kratko poročilo članov Sveta zavoda šole 

Iz seje Sveta zavoda Osnovne šole Zagradec, ki je bila 14.10.2021, sta poročali ga. Petra 

Zupančič in ga. Saša Aleš. Povedali sta, da so na seji objavili razpis za novega ravnatelja 

ali ravnateljico šole. Javila se je ena oseba in sicer so 15.11.2021 sprejeli njeno vlogo. 

Predsednica Zavoda sveta OŠ Zagradec ga. Darja Strah bo v roku desetih dni od 

sprejetja vloge sklicala naslednjo sejo, na kateri se bo kandidatka tudi predstavila. Na 

seji so tudi potrdili letni delovni načrt in ustanovili šolski sklad.  

• Vprašanje ga. Barbare Mušič, predsednice Sveta staršev: Ali ima šolski sklad za 

delovanje svoj statut? 

Odgovor: Ga. Barbara Maver, v.d. ravnateljica, je povedala, da so bili statuti 

posameznih organov šole na OŠ Stična ločeni, zato je tudi predlagala, da so ločeni 

tudi na OŠ Zagradec.  

Ad3) Sprejem in potrditev Pravil šolskega reda OŠ Zagradec 

Ga. Barbara Maver, v.d. ravnateljica je na kratko predstavila Pravila šolskega reda OŠ 

Zagradec. Poudarila je, da je glede na razmere v šoli nujno, da jih čim prej sprejmemo. 

Tega je sicer potrebno sprejeti v roku treh mesecev od začetka delovanja šole, kar 

pomeni najkasneje do 1. decembra. Povedala je da je Pravila že potrdil učiteljski zbor, 

po potrditvi Sveta staršev pa je potrebna še potrditev Sveta Zavoda. 

• Pripomba ga. Tamare Vidovič: Opozori, da je v 9. členu zapisano, da se mora učenec 

za zamudo opravičiti in meni, da bi se moral opravičiti tudi učitelj. 

Replika ga. Barbare Maver, v.d. ravnateljice je bila, da to ne sodi v pravila šolskega 

reda, povedala pa je, da verjame, da je to v kulturi vsakega učitelja, da se bo 

opravičil.  

Replika g. Damjana Zajca: Zaposleni odgovarja ravnatelju in učitelju se ni potrebno 

zagovarjati pred učenci. 
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Replika ga. Nataše Lukman: Učitelji so razloge za zamudo dolžni pojasnjevati 

ravnateljici, se pa iz kulture opravičijo učencem. 

Ga. Barbara Mušič, predsednica Sveta staršev, pojasni, da ni potrebno, da to pišemo 

v Pravila, saj gre za delovno razmerje in ne pravila šolskega reda. 

• Pripomba ga. Petre Javšnik: Pomembno se ji zdi, da se urnika odmorov držijo tudi 

učitelji. 

Odgovor ga. Barbare Maver, v.d. ravnateljice: O tem se redno pogovarjajo in da bo 

učitelje o tem še enkrat obvestila. 

Svet staršev je glasoval o Pravilih šolskega reda. 

SKLEP: Pravila šolskega reda OŠ Zagradec so bila soglasno sprejeta. 

Ad4) Aktualna vzgojno-izobraževalna problematika 

Ga. Barbara Maver, v.d. ravnateljica, je predstavila vzgojno-izobraževalno problematiko 

na šoli. Opazili so, da se učenci ob večernih urah zadržujejo v okolici šole in uživajo 

prepovedane substance, alkohol, tobak, tudi druge droge. Uničujejo šolski inventar, 

posegli so tudi v elektro omarico, poškodovali so kamere, prižigali reflektorje, ki so 

goreli celo noč, plezali na streho šole. V šolo so prihajali brez dovoljenja skozi požarna 

vrata tudi v času, ko so imeli drugi rekreacijo, motili so hišnika, zvonili na domofon. Tudi 

k pouku prihajajo pod vplivom nedovoljenih substanc, uživajo alkohol in energijske 

napitke. Vandalizem ni omejen zgolj na območju šole, dogaja se na avtobusnih 

postajah, na ekoloških otokih, na poljih, ipd. Svoje kaznivo početje so tudi objavili na 

družbenem omrežju TikTok. Ga. Maver pove, da so bili starši teh otrok seznanjeni, 

vendar z njihove strani ni bilo reakcije. Predstavnike Sveta staršev poziva, da se starši na 

vsakršno nasilje ali vandalizem, bodisi na kombiju, avtobusnih postajah, starši odzovejo 

in o tem obvestijo šolo. Šolsko okolje namreč želijo narediti varno, zato prosi za 

ukrepanje. G. Andrej Oberstar, pomočnik v.d. ravnateljice, je dodal še, da so ob sumu 

vnosa nedovoljenih substanc v šoli obvestili policijo. Učence so tudi poklicali na 

zagovor. Pri tem so naleteli na dve težavi: učitelji učencem ne smejo pregledovati torb, 

česar se otroci zavedajo, poleg tega se policija na prijavo sploh ni odzvala. Šlo je za 

prijavo medvrstniškega nasilja, zaradi česar so mladoletne osebe kazensko odgovorne, 

je povedal g. Oberstar. Na šoli so razočarani nad odnosom policije in nad reakcijo 

nekaterih staršev, ki si zatiskajo oči in kljub nespornim dejstvom zanikajo kazniva 

dejanja, čeprav za to obstajajo dokazi.  

Velik problem so tudi energijske pijače, ki jih uživajo osnovnošolci. Te učenci jih lahko 

dobijo v prosti prodaji in nekateri jih uživajo v enormnih količinah, pove ga. Barbara 

Maver. Doda, da so na šoli izvedli uro oddelčne skupnosti, kjer so jih otroke opozorili na 

negativne posledice uživanja energijskih napitkov. Zasledili so tudi, da to počnejo tudi 

že petošolci. Želeli so podati apel na okoliške trgovine, da mladostnikom teh napitkov 

ne prodajajo, a za kaj takega ni zakonske podlage. 
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Ga. Barbara Maver je povedala, da je pred časom učenka tožila zaradi bolečin v srcu. Ko 

so jo vprašali če je uživala energijske napitke, je povedala, da jih v povprečju popije 

sedem na dan. 

Razprava: 

• Komentar ga. Barbare Mušič, predsednice Sveta staršev: Problem na Krki je, ker 

starejši učenci ponujajo energijske pijače mlajšim in ti pogosto podležejo. Poudari, 

da mlajši sprejemajo pijačo od starejših, zato je to problematiko treba nasloviti tudi 

na mlajše učence. Predlaga, da bi o tem obvestili vse starše, saj ne vedo, kaj se 

dogaja. Opozori tudi, da ne obstaja zakonska podlaga, ki bi omejila prodajo 

energijskih pijač.  

• Komentar ga. Saše Peternel, da gredo tudi mlajši sami kupovat, predlaga apel na 

starše otrok petega razreda. 

• Replika ga. Saše Aleš: Pove da je govorila z lastnico trgovine na Krki, ki je 

pripravljena otrokom prepovedati nakup, če ji to predhodno naročijo starši ali 

skrbniki otrok. Predstavnike apelira, da pozovejo starše, da se obrnejo na lokalno 

trgovino. 

• Predlog ga. Petre Javšnik: Predlaga, da se pripravi okrožnica v okviru Sveta staršev, 

ki bi se posredovala vsem staršem. 

• Komentar ga. Nataše Lukman: Pove, da energijske napitke v trgovini kupujejo tudi 

tretješolci. Poleg tega srednješolci ponujajo osnovnošolcem nedovoljene substance. 

Poudari, da veliko staršev ne ve, kaj se dogaja. Predlaga, da člani Sveta kot 

predstavniki staršev povemo ostalim staršem, kaj se dogaja z okrožnico.  

• Komentar ga. Barbare Maver, v.d. ravnateljice: Pove, da so ti otroci poleg uničevanja 

šolske lastnine uničevali tudi poljščine, ipd. Poudari, da je takšno vedenje treba 

obsoditi, saj s svojimi dejanji blatijo tudi ime šole, za katero si želi, da bi bila vzgled. 

• Predlog ga. Barbare Mušič, predsednice Sveta staršev: Predlaga, da se apelira tudi 

na člane občinske skupnosti, saj so njihova dejanja presegla meje šolskega okoliša. 

• Vprašanje ga. Marije Maver: Sprašuje, od kdaj se to dogaja. 

Odgovor ga. Andreja Oberstarja, pomočnika v.d. ravnateljice: Pove, da se je začelo z 

izobraževanjem na daljavo in ob prihodu nazaj v šolo, se je nasilje samo še 

razbohotilo. Težava je, da imajo posamezniki precejšen vpliv na okolico. Poudari, da 

dejanja zahtevajo intervencijo. 

• Predlog ga. Barbare Mušič, predsednice Sveta staršev: Predlaga, da se zapisnik 

pošlje vsem staršem, da se seznanijo s predstavljeno problematiko. Predlaga 

pripravo okrožnice, da se še enkrat apelira na vse starše, da se to distribuira. 

Poudari, da je potrebno obvestiti vse starše.  

• Komentar ga. Barbare Maver, v.d. ravnateljice: Šola pripravlja izobraževanje na to 

temo v januarju, razmišljajo tudi, da bi pristopile zunanje institucije. V kolikor koraki 

ne bodo dovolj, bodo dali prijavo na pristojni center za socialno delo. 
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• Vprašanje ga. Barbare Mušič, predsednice Sveta staršev: Sprašuje, zakaj staršem 

otrok, ki so uničevali šolsko lastnino, ne pošljejo položnic. 

Odgovor ga. Barbare Maver, v.d. ravnateljice: Pove, da za vsak primer, ki odstopa, 

ravnatelj skliče tričlansko komisijo, ki obravnava težje kršitve, da lahko ukrepajo. 

Pohvali sodelovanje, da lahko naredimo korak naprej. Pove, da so dobrodošla 

mnenja in predlogi v skladu s šolskimi pravili (razrednik, predstavnik staršev,…). 

• Predlog ga. Mance Koščak: Poudari, da je potrebno zavzeti stališče ničelne tolerance 

do nasilja in uničevanja lastnine. Pripravila bo osnutek okrožnice, ki jo bodo ostali 

člani sveta lahko dopolnjevali.   

• Predlog ga. Barbare Mušič, predsednice Sveta staršev: okrožnica naj se pošlje preko 

sistema lopolis. 

SKLEP:  

• Ga. Manca Koščak pripravi osnutek okrožnice, ki jo dopolnijo ostali člani Sveta 

staršev.  

• Končno verzijo okrožnice se pošlje vsem staršem katerih učenci še šolajo na OŠ 

Zagradec preko sistema lopolis z namenom seznaniti jih s problematiko v šoli 

in na avtobusnih postajališčih.  

• V okrožnici se zavzame tudi stališče ničelne tolerance do nasilja in uničevanja 

lastnine. 

Ad5) Poslovnik Sveta staršev OŠ Zagradec 

Ga. Barbara Mušič, predsednica Sveta staršev na kratko predstavi Poslovnik Sveta 

Staršev. Gre za temeljni dokument, na podlagi katerega bo deloval Svet staršev. 

Predlaga, da ga preizkusimo v praksi in ga potem naknadno po potrebi spreminjamo. 

Vsem članom je bil osnutek poslan skupaj z vabilo na sejo 13.11.2021. Pripomb na 

poslovnik ni bilo. 

SKLEP: Poslovnik Sveta staršev OŠ Zagradec je bil soglasno sprejet. 

Ad6) Razno 

• Ga. Barbara Mušič, predsednica Sveta staršev pove, da je preverila pri zvezi Aktivov 

UE Grosuplje, da je po novem možno donirati 0,3 odstotka dohodnine v šolski 

sklad, s čimer bi ta dobil dodatna sredstva, ki bi zagotovo prišla prav. Pove, da bo 

Svet staršev skupaj z zapisnikom poslal tudi povezavo do uradnega lista, kje in na 

kakšen način lahko starši ta sredstva nakažejo šoli (gradivo v prilogi zapisnika). 

• Ga. Barbara Mušič tudi pove, da se je vključila tudi v Zvezo aktivov UE Grosuplje. 

Nadaljevanje razprave na Ad4) Aktualna vzgojno-izobraževalna problematika: 

• Komentar ga. Marije Maver: V kolikor je bila podana prijava na Policijo, bi se ta po 

uradni dolžnosti morala odzvati. Če se ni, predlaga, da šola poda prijavo na 

Policijsko upravo Ljubljana glede neposredovanja. 
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• Komentar ga. Petre Javšnik: Predlaga, daj šola naredi pritožbo na PU Ljubljana. 

Pojasni, da več prijav kot pride, več možnosti imamo, da se to reši. 

• Predlog ga. Petre Javšnik: Včasih mladi raje poslušajo mlade kot uradne osebe, zato 

predlaga, da šola kontaktira nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s tovrstno 

problematiko. Predlaga Drogart.  

• Komentar ga. Saše Aleš: Pove, da se predavanj običajno udeležujejo starši, ki so o 

problematiki ozaveščeni, tisti pa ki bi to res potrebovali, ne. 

• Predlog ga. Barbare Mušič, predsednice Sveta staršev: Predlaga, da se predavanja 

organizirajo v času ur UOS, lahko tudi na daljavo.  

SKLEP:  

• Šola naj vse večje kršitve prijavi na policijo. 

• Šola organizira predavanja v času pouka. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev 

Maja Virant       Barbara Mušič 
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Priloga zapisnika 

 
 
Državni zbor RS je na svoji seji 20. oktobra 2021 po hitrem postopku sprejel spremembo 
135.člena ZOFVI, ki se nanaša na šolske sklade. 
 
Skladno s spremembo je možno donirati 0,3 % dohodnine direktno v šolski sklad. Sredstva 
iz šolskega sklada nakazana posameznikom ne bodo več obdavčena. 
 

Sprememba je objavljena v Uradnem listu št. 172 Ljubljana, petek 29. 10. 2021 (pdf 

dokument je v prilogi) 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3352/zakon-o-

spremembi-in-dopolnitvi-zakona-o-organizaciji-in-financiranju-vzgoje-in-izobrazevanja-

zofvi-m 

V časopisni verziji na str. 9862 (priloga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum        

Podbukovje, 24. 11. 2021      
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