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ZAPISNIK 

2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ GORNJA RADGONA V ŠOLSKEM 
LETU 2021/2022, KI JE POTEKALA V ČETRTEK, 10. MARCA 2022 OB 

16.30 URI V JEDILNICI OSNOVNE ŠOLE 

 

Dnevni red:  

1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2021/22           

(23. 9. 2021 in 1. korespondenčne seje sveta staršev (14. 1. – 19. 1. 2022)  
3. Analiza VIZ dela ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja – Dejan Kokol 
4. Poročilo šolskega sklada za leto 2021 in Program šolskega sklada za leto 2022 – 

Sonja Muršec 
5. Vprašanja, predlogi in pobude staršev 
6. Razno 

 

Prisotnih 18 članov. 

Prisotni: Tanja Dolamič, Doris Pučko, Gabrijela Voršič, Ksenija Kovač, Martina Babič, Erika 
Bračko, Karmen Zorko Vukan, Diana Oman, Ivan Voršič, Matej Hafner, Andreja Logar, 
Sabina Steyer Debeljak, Romana Valner Štrakl, Jančar Jožefa, Ervin Kapun, Nataša Golob 
Bračko, Lidija Čagran, Ivona Kovačič 

Opravičeno odsotni: Ester Malec, Alojz Slana, Blanka Doberšek, Robertto Bevk 

Ostali prisotni: ravnatelj šole in  pomočnica ravnatelja Nuša Zagorc 

 

K1) Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 

Predsednik sveta staršev, kot sklicatelj 2. seje, je nagovoril in pozdravil vse prisotne v 
jedilnici šole ter preveril število prisotnih izvoljenih predstavnikov posameznih oddelkov. 
Ugotovil je, da je prisotnih 18 od 27 izvoljenih članov predstavnikov Sveta staršev za šolsko 
leto 2021/22 in predlagal sprejem dnevnega reda.  

SKLEP 1:  Vsi prisotni soglasno potrdijo dnevni red.  

 

K2) Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2021/22 
 (23. 9. 2021) in 1. korespondenčne seje sveta staršev (14. 1.-19. 1. 2022)  

Predsednik sveta staršev gospod Ervin Kapun je predstavil zapisnik 1. seje sveta staršev z dne 
23. 9. 2021 in 1. korespondenčne seje, z dne 19. 1. 2022. Dodatnih vprašanj ni bilo. 
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SKLEP 2: Vsi prisotni člani sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 1. seje sveta staršev 
in 1. korespondenčne seje z dvigom rok.  

 

K3) Analiza VIZ dela ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja – g. Dejan Kokol 

Ravnatelj je najprej prijazno pozdravil vse prisotne. Analizo VIZ je predstavil v dveh točkah: 

I. Ravnatelj je povedal, da so šolsko leto 2021/22 zaznamovale številne spremembe, povezane 
z epidemijo in ukrepi. Šolsko leto se je sicer začelo v šolskih prostorih, a je epidemija šla 
svojo pot in spremembe so bile neizbežne. Posamezni oddelki so bili tudi do štirikrat v 
karanteni. Ponovno je izpostavil, da je na osnovi sklepa pristojne ministrice prišlo do 
zmanjšanja števila potrebnih ocen. Ravnatelj je prav tako povedal, da je k upoštevanju tega 
sklepa apeliral na vse učitelje.  

II. Pod drugi sklop analize VIZ se je ravnatelj dotaknil ugotovitev, ki so pokazale nezavidljive 
rezultate: kar veliko število učencev je imelo negativno oceno vsaj pri enem predmetu, prav 
tako jih je bilo veliko neocenjenih. Učitelji so neocenjenost učencev argumentirali kot 
posledico nezadostnega znanja učencev oz. neprisotnost učencev pri ocenjevanju zaradi 
epidemije. Pripravil se je skupni načrt z učitelji in starši, kako izboljšati negativno ocenjene 
učence oz. neocenjene učence. Analiza na šoli je prav tako pokazala slabši učni uspeh 
učencev 6. in 7. razreda, kar je običajno tudi posledica prestopa z razredne na predmetno 
stopnjo. Ravnatelj je izpostavil tudi posledico epidemije, ki se kaže predvsem na psihološkem 
in duševnem zdravju otrok. Na koncu je ravnatelj vse prisotne prijazno poprosil, da naj starši 
pomagamo otrokom in da bomo skupaj z učitelji in otroki na koncu dosegli želene rezultate.  

SKLEP 3: Vsi prisotni člani sveta staršev so se seznanili z analizo VIZ ob koncu 1. 
ocenjevalnega obdobja.  

 

K4) Poročilo šolskega sklada za leto 2021 in program šolskega sklada za leto 2022  

Zaradi odsotnosti gospe Sonje Muršec nam je poročilo podal ravnatelj.  

Šolski sklad se je v letu 2021 sestal sedemkrat, obravnaval je 14 vlog za sofinanciranje 
(nadstandard za naše otroke).  

Program dela šolskega sklada za leto 2022 

Kot novost je izpostavil, da se ponovno lahko namenijo sredstva iz šolskega sklada za 
socialno ogrožene družine oz. učence (npr. za šolo v naravi, a ne za učence petega razreda). 
Po novem bo možno prav tako nameniti 0,3% dohodnine za šolski sklad. Prav tako se bi naj 
tudi iz fonda dediščine lahko namenilo v šolski sklad. Šola je v fazi pridobivanja nove 
meteorološke postaje s kamero. Znesek pridobitve bo 984,49€.  

Skozi vso leto šola z raznimi akcijami zbira denar. Zamaški se zbirajo celo šolsko leto.  
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Predstavnik 6. a razreda je povedal, da bi bilo dobro vedeti, kdaj so kakšne akcije na šoli 
(zbiranje papirja, telefonov). Priporoča, da se nas seznani vsaj 2 tedna pred zbiranjem. 

Ravnatelj je vzel predlog kot dobrodošel nasvet, ki ga bodo v prihodnje tudi upoštevali.  

Lansko zbiranje starega papirja je bilo zelo uspešno in v dveh tednih se je zbrala zavidljiva 
količina papirja. Ravnatelj bo še naprej vzpodbujal zbiranje starega papirja. Glede zbiranja 
starih telefonov nam je povedal, da se žal še ne ve, kako to izpeljati, saj da po mnenju 
inšpektorata naj ne bi imeli na šoli ustreznih skladišč nevarnih odpadkov. Ob prejemu prvih 
informacij oziroma dovoljenja za zbiranje starih telefonov bomo nemudoma obveščeni.  

SKLEP 4: Vsi prisotni člani sveta staršev so seznanjeni s Poročilom šolskega sklada za leto 
2021 in Programa šolskega sklada za leto 2022 

 

K5) Vprašanja, predlogi in pobude staršev 

Predstavnica 9.b razreda je vprašala o neocenjenosti učencev. Ali so bili učenci neocenjeni le 
pri določenih  predmetih in če pri tem izstopa kateri od predmetov? 

Ravnatelj je pojasnil, da je bila skupina učencev neocenjena pri neobveznem izbirnem 
predmetu računalništvo, ostali pa zaradi zdravstvenih razlogov, saj nekaterih otrok zaradi 
bolezni ali Covid-a ni bilo v šolo. 

Predstavnica 6. b razreda je vprašala, kakšne so rešitve za učne težave učencev 6. in 7. 
razreda? 

Ravnatelj je poudaril, da pozorno spremljamo ti dve generaciji. Izstopa pomanjkanje znanja 
pri  predmetu SLJ in MAT. Prav tako je povedal, da imamo na šoli dober strokovni kader in 
da je žal epidemija pustila posledice, ki se kažejo v znanju – posebej izstopajoče pri teh dveh 
predmetih. Tudi razredniki bodo pozorneje spremljali svoje učence in njihovo znanje.  

Predstavnica 6. b razreda je nadalje zahtevala konkretne rešitve, kaj in kako se bo ukrepalo, 
da se dvigne nivo znanja pri otrocih v 6. razredu.  

Ravnatelj ji je odgovoril, da so na šoli naredili analizo znanja in da se je snov, ki se je prejšnja 
leta ni naučilo, prenesla v letošnje leto. Še enkrat je poudaril, da žal pri nekaterih predmetih ni 
osnov iz prejšnjih let.  

Predstavnica 6. b razreda je nadalje povedala, da gre pri učencih snov naprej in da želi, da se 
snov, ki ni osvojena, ponavlja.  

Ravnatelj ji je podal informacijo, da kolikor je seznanjen, se snov sprotno ponavlja in utrjuje – 
tudi za nazaj.  

Pomočnica ravnatelja Nuša Zagorc je dodala, da kot učiteljica matematike izvaja od začetka 
šolskega leta dopolnilni pouk iz matematike, katerega se na žalost udeležujeta le 2 učenca. Od 
21-ih ur dopolnilnega pouka sta bila pri 5-ih urah le 2 učenca. Prav tako imajo vsi učenci 
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možnost, da pridejo na govorilne ure k posameznemu učitelju, na katere pa žal tudi ne pridejo. 
Prav tako je poudarila, da ona z učenci nenehno ponavlja in se trudi, da bi snov razumeli. Na 
urah dopolnilnega pouka so dobrodošli vsi učenci. Izpostavila je učence 8. razreda, ki že 2 leti 
redno obiskujejo ure dopolnilnega pouka. Prav tako pove, da ima primer dobre prakse iz 
prejšnjih let (ti učenci so že zapustili osnovno šolo), da so dopolnilni pouk obiskovali skoraj 
vsi učenci, tudi tisti s samimi peticami.  

Ravnatelj je nadalje povedal še, da pri učencih ni množičnega interesa za obisk dopolnilnega 
pouka in da ni ustreznih vzvodov, da bi učenci obvezno prisostovali na teh urah. Nekateri pa 
pridejo, ko je že prepozno in so se jim že nabrale negativne ocene.  

Predstavnica 9. a razreda je predlagala, da bi bil dopolnilni pouk obvezen. 

Ravnatelj pove, da nikogar ne morejo prisiliti k obisku dopolnilnega pouka in da glede tega 
ostaja stigma.  

Predstavnica 6. b razreda se je zahvalila za obrazložitev in povedala, da ni vedela, da obstaja 
dopolnilni pouk, ki je namenjeni vsem učencem.  

Predstavnica 3. b razreda je povprašala glede pravila o mobilnih telefonih. 

Ravnatelj je povedal, da so pravila o mobilnih telefonih jasna, da so pri pouku prepovedani. 
Glede uporabe mobilnih telefonov je velika odgovornost na starših, v kolikšni meri dovolijo 
uporabo mobilnih telefonov svojim otrokom.  

Predstavnica 3. b razreda je izpostavila zasvojenost učencev od ekranov oz. zaslonske 
tehnologije in aplikacij kot so tik-tok, instagram. Izrazila je željo, da se otroke pouči o tem. 

Ravnatelj je odgovoril, da na šoli že vrsto let obdobno pripravljamo predavanja na to 
tematiko. Dodatno je apeliral na starše, da se doma z otroki pogovorijo o tem, da se jim dajo 
neke omejitve, saj v šoli opažajo, da so učenci zjutraj pri pouku zaspani, ker so bili pozno v 
noč na telefonih, računalnikih.  

Predstavnik/ca 2. c in 5. c sta izpostavila mnenje staršev glede stavke učiteljev: nikomur se ne 
odreka pravica do stavke, a da naj ne bodo učenci živi ščit. Prav tako se ne strinjata, da bi naj 
zaradi tega otroci nadomeščali izpadli pouk v soboto (v kolikor bi se nadomeščal dan stavke), 
saj da jim bodo starši raje napisali opravičilo, da so bolni.  

Ravnateljevo pojasnilo glede stavke zaposlenih na šoli je bilo, da glede stavke glasujejo vsi 
zaposleni na šoli, razen ravnatelja. Za stavko je bilo več kot 50% zaposlenih (manj kot 50 
zaposlenih je stavkalo), preostali so ali delali ali imeli dopust. V šoli je na ta dan bilo 10 
otrok. Ravnatelj se zaveda, da ni ravno najbolj idealen čas za stavko, a da spoštuje odločitev 
zaposlenih. V šolskem letu 2021/22 je 190 obveznih šolskih dni, 1 dan stavke pa se naj ne bi 
nadomeščal.  

Predstavnica 2. c je povprašala, če je možen obisk knjižnice večkrat na teden in ne le enkrat 
tedensko. Pohvalila je učiteljico Anito, ker imajo učenci tedenske poučne in življenjske 
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tematike in dnevnike, o katerih se pogovarjajo pri pouku in o katerih učenci še doma razlagajo 
in poučijo starše.  

Ravnatelj je pozdravil pobudo in dodal, da žal še zmeraj veljajo ukrepi in knjige lahko 
predstavljajo  potencialni prenos virusa. Verjame, da bo v prihodnje bolje.  

Predstavnik 5. c razreda je povprašal, kako je glede nalog, saj je čas učenja na daljavo mimo, 
snov pa je še zmeraj nekaj na spletu, nekaj v zvezkih, prav tako naloge. Prav tako povpraša o 
možnosti, da se učencem ne bi dajalo domače naloge ob vikendih in da se ne bi preverjalo 
znanja takoj prvi dan po počitnicah.  

Ravnatelj je predlagal, da se o tem naj najprej pogovorijo z razredničarko.  

Predstavnica 9. b razreda je povprašala, kako napreduje športna dvorana. 

Ravnatelj je odgovoril, da so dela v zaključni fazi, da je športna dvorana prečudovita, da je 
notranjost večina iz lesa in da jo bodo učenci lahko začeli koristiti s 1. 9. 2022. 

Predstavnica 6. b razreda je povprašala, zakaj šola ni izvedla krosa in zakaj se na šoli ne daje 
večjega poudarka na šport in se učenci ne morejo dokazovati na športnem področju?  

Ravnatelji ji je odgovori, da je kros bil izveden, ni pa bilo podelitve za najboljše in da je 
učiteljica športne vzgoje izvajala pohode na Piramido.  

Predstavnica 5. b razreda je najprej pohvalila spremembe pri prehrani, da so obroki 
pripravljeni bolje, bolj okusni. Vseeno pa želi opozoriti, da se ne bi po nepotrebnem zavrglo 
hrane. Prosi, da smo na šoli bolj pazljivi pri odjavi prehrane, da se po nepotrebnem ne kuha za 
učence, ki jih več dni ni v šolo.  

Ravnatelj je povedal, da bo zadevo preveril in da se bodo potrudili, da bi do zavržene hrane 
prihajalo v čim manjši količini, za kar si tudi sami prizadevajo.  

Predstavnica 9. a razreda je opozorila, da imajo v razredu velike količine papirnatih 
krožnikov. Zdi se ji škoda, da se jih zavrže.  

Ravnatelj bo zadevo preveril.  

Predstavnik/a 2. c in 5. c sta izpostavila vedenje zaposlenega šole, javnega delavca – 
informatorja. Do nekaterih učencev naj ne bi bil prijazen, včasih celo kaže kanček 
agresivnosti.  

Ravnatelj je povedal, da se bo z zaposlenim pogovoril. 

Predstavnica 9. b razreda je pohvalila učitelje in ravnatelja. 

Predstavnica 6. b razreda je pohvalila učiteljico Vero Granfol, ki je v šoli v naravi učence zelo 
dobro povezala in so vsi zelo uživali.  
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Predstavnik 6. a razreda je prav tako pohvalil izvedbo šole v naravi. Postavil pa vprašanje, 
zakaj je moral 6. a biti ločen v izvedbi šole v naravi. Prav tako je povprašal, zakaj je na šolski 
strani cca preko 70 slik 6. b in 6. c razreda, 6. a pa le cca 6 slik? Starši 6. a si namreč tudi 
želijo ogledati svoje otroke in imeti slike za spomin.  

Ravnatelj je odgovoril, da CŠOD ni mogel sprejeti tako velikega števila otrok hkrati, zato je 
prišlo do ločene/deljene izvedbe šol v naravi. V eni sami skupni izvedbi šole v naravi ne bi 
mogli zagotoviti potrebnih učiteljev za smučanje in izposoje smuči. Kadrovsko se žal drugače 
ni izšlo.  

 

Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil za prisotnost in zaključil sejo.  

Seja je bila končana ob 18.21 uri. 

Zapisala: Karmen Zorko Vukan                                                      Ravnatelj: Dejan Kokol 

 

                                                                                   Predsednik sveta staršev: Ervin Kapun 

 

 

 

 

 


