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Z A P I S N I K 
 

2. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2016/2017, ki je bila 
 

v torek, 7. marca 2017 ob 18. uri v POŠ Hotič. 

 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Damjan Semec, Aleš Bregar, Vanja 
Varlec, Alenka Vidgaj, Tomaž Zupan, Andrej Berčon, Elizabeta Mahkovec, Karmen 
Šifrer, Janez Žgajnar, Sebastjan Gorenc, Barbara Avbelj, Nada Golouh, Mateja Cvikl, 
Katarina Svetičič Gobec, Mojca Kimovec, Anatolij Nikolov (nadomešča Vlasto 
Klemenčič Berčon), Nataša Mrčun, Srečko Žnideršič, Polona Šinkovec, Urška 
Hrenovec Lotrič, Vasja Namestnik, Mojca Cvikl, Biljana Sladič (nadomešča Jasmino 
Kukovica), Miha Jančar, Damjan Malgaj, Alenka Čebular, Petra Hiršel Horvat, Tina 
Žugič (nadomešča Petro Ivanušič), Maja Sakač Rožmanc (nadomešča Sonjo Zidar 
Urbanijo) 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Anita Strmole, Rok Mitić, Sejad Tursum, 
Teja Kolenc, Dagmar Širok, Sedina Mehić, Polona Vodnik, Monika Berčon 
 
Opravičeno odsotni člani sveta OŠ Gradec: Gabrijel Lokar, Vesna Prebil, Simona 
Godec 
 
 
 
 
5. 3. 2017 je Nadi Golouh potekel štiriletni mandat predsednice sveta staršev, zato 
na začetku seje na glasovanje poda predlog sklepa: 
 
Sklep SS: Svet staršev pooblašča sklicateljico tega sestanka Nado Golouh, da 
vodi sejo do točke izvolitve predsednika. Po izvolitvi predsednik prevzame 
vodenje seje. 
(sklep je bil soglasno sprejet) 
 
 
 
 
Na začetku 2. seje je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Predstavitev mediacije (ga. Mateja Gorše, ga. Vanja Arhnaver) 

2. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev 

3. Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 

4. Letno poročilo OŠ Gradec 2016 (ravnateljica ga. Tatjana Gombač) 

5. Razno 



 
 
 
 
 

 

 
 

Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija 
Tel.: 01/8983-200 Fax.: 01/8983-200 

DŠ: 42070651, MŠ: 5689155 
Spletna stran: http://www.osgradec.si,  

                                                                                                       e-mail: info@osgradec.si                                       

 
1. PREDSTAVITEV MEDIACIJE  

 
Ga. Mateja Gorše in ga. Vanja Arhnaver, učiteljici na OŠ Gradec, sta predstavili 
projekt Medvrstniška mediacija. V šolskem letu 2014/2015 sta opravili 190-urno 
usposabljanje v programu za uvajanje šolske mediacije, sedaj pa že drugo leto vodita 
interesno dejavnost Medvrstniška mediacija (2 uri na teden). 
Mediacija se vedno bolj uveljavlja zato, ker odkriva nove možnosti razreševanja 
nesporazumov in razvoja kakovostnejših odnosov. Šolska mediacija je korak v smeri 
boljše kulture in obvladovanja konfliktov. Udeleženci se učijo zagovarjati in 
uveljavljati svoje interese. 
Predstavili sta tudi analizo ankete-ocene pedagoških delavcev glede uvajanja 
programa vrstniške mediacije. 
 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s predstavitvijo projekta mediacije. 
(sklep je bil soglasno sprejet) 
 
  
2. IZVOLITEV PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA SVETA 

STARŠEV 
 

Predsednica sveta staršev ga. Nada Golouh je predstavila aktivnosti sveta staršev v 
preteklem štiriletnem obdobju. Izvedene so bile vsaj tri seje sveta staršev letno, 
nadaljevala se je dobra praksa izvedbe sej na podružnicah, seje so bile nadgrajene z 
vključevanjem predstavitev aktualnih tem in projektov s strani njihovih nosilcev 
(Mediacija, Vzgojni načrt, Smernice zdrave prehrane, Delo šolskega sklada …). 
Predsednica je še posebej izpostavila in pohvalila aktivno vlogo članov sveta staršev. 
 
G. Miha Jančar je predstavil delo predstavnikov sveta staršev, v sestavi Nada 
Golouh, Barbara Avbelj, Miha Jančar, na svetu zavoda. 
 
Člani sveta staršev so podali predloge za novega predsednika. Predstavnica SS je 
predlagala dosedanjo predsednico Nado Golouh. V času njenega mandata so bile 
seje redno sklicane, kvalitetno pripravljene in izvedene. Glasno so jo podprli, pohvalili  
njen vložen trud in delo, tudi nekateri drugi predstavniki. 
 
Sklep SS: Svet staršev imenuje za predsednika sveta staršev Nado Golouh.  
(sklep soglasno sprejet) 
 
Sklep SS: Nada Golouh bo predstavnica sveta staršev v Svetu zavoda OŠ 
Gradec. 
(sklep sprejet: 27 ZA, 1 vzdržan) 

 
Nada Golouh je predstavila naloge namestnika predsednika. Le ta  v času njegove 
(njene) odsotnosti predsednika(ce) na osnovi njegovega (njenega) pooblastila 
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nadomešča in opravlja naloge namestnik(ca) predsednik(ce). Za namestnika je 
predlagala g. Aleša Bregarja. 
 
Sklep SS: Svet staršev imenuje in potrjuje za namestnika sveta staršev Aleša 
Bregarja. 
(sklep soglasno sprejet) 
 
Sklep SS: Za komunikacijo z občino svet staršev pooblašča Miho Jančarja, ki v 
imenu staršev zastopa investicijske interese za izgradnjo šolske infrastrukture. 
(sklep sprejet: 27 ZA,1 vzdržan) 

 

3. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV 
Glede pobud in predlogov staršev s 1. seje sveta staršev so bila izpostavljena še 
sledeča vprašanja: 

 Vprašanje člana SS: Glede sanacije na POŠ Jevnica bi starši želeli 
pomagati. Radi bi videli predračun in se dogovorili, kako lahko pomagajo, 
da bi se sanacija čim prej izvedla. 
Odgovor ravnateljice: Občina je prva, ki je dolžna skrbeti za svoje stavbe. 
Predlagam, da kontaktirate hišnika in se dogovorite za rešitev. 

 Vprašanje člana SS:  Rad bi videl načrt varnih poti. Opažam, da v okolici 
šole Hotič in Vače ni pločnikov in primernih varnih poti? 
Odgovor ravnateljice: Vsako leto vodje podružničnih šol oddajo načrt 
varnih poti. Na vsaki šoli hrani načrt varnih poti mentor. V načrtu so 
označene kritične točke in z njimi je občina seznanjena. Občina pa je 
dolžna skrbeti za ceste. Na nepravilnosti opozarjamo občino,  občina pa je 
dolžna skrbeti za ceste. 
Miha Jančar je podal informacijo iz občine: Na občini se oblikuje 3-
članska komisija, ki bo pregledala kritične točke varne poti OŠ Gradec. 
Vse, kar je bilo povezano z nizkimi stroški, je bilo narejeno. Oglede na 
terenu izvajajo (Hotič, Vače, Jevnica). V zadnjih treh letih je občina brez 
denarja za zahtevnejše sanacije. 

 

Dogovor z ravnateljico: Šola priloži na spletno stran načrt varnih šolskih poti 
na matični šoli in na njenih podružnicah. 

 

Sklep SS: Svet staršev potrjuje zapisnik seje sveta staršev, ki je potekala dne 
19. 9. 2016. 
(sklep soglasno sprejet) 
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4. LETNO POROČILO OŠ GRADEC 2016 
 

Ravnateljica ga Tatjana Gombač je podala letno poročilo OŠ Gradec za leto 2016. 
Letno poročilo je dodano kot priloga zapisniku. 
 
Predlog člana SS: Pri pregledu načrta o projektih je težko ločiti cilje od načrtovanih 
in dejansko doseženih ciljev. Predlagam, da se predstavi načrt projekta s cilji, pri 
realizaciji pa se podajo aktivnosti, ki so bile izvedene. 
 
Predlog člana SS: Glede na to, da šola terjatve od staršev izterjuje, predlagam, da 
poišče drugo rešitev, saj so dolžniki verjetno socialno ogrožene družine in se jih s 
tem dodatno obremenjuje. 
 
Odgovor ravnateljice: Šolski sklad otrokom pomaga, da se vključujejo v vse 
dejavnosti, povezane s stroški. Po zakonodaji vsakemu učencu pripada maksimalno 
84 evrov pomoči na koledarsko leto. Če bi starši prejel več pomoči, bi to lahko 
vplivalo na njihovo odločbo na Centru za socialno delo. Šola je našla rešitev v 
donatorjih, ki krijejo direktne stroške za otroke. 
 
 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil z letnim poročilom 2016 za OŠ Gradec. 
(soglasno sprejeto) 
 

 
 
5. RAZNO 
 Predlog staršev OŠ Hotič: Opažamo, da je čas med malico in kosilom prekratek, 

zato otroci večkrat pri kosilu še niso lačni. Predlagamo, da se kosilo zamakne na 
kasnejšo uro (neješčnost otrok pri kosilu je opredelila tudi učiteljica na matični 
šoli) 
Odgovor ravnateljice: Vožnjo prehrane si delimo z vrtcem in smo odvisni od 
njihove ure. 

 

 Vprašanje staršev POŠ Vače: Učenci tožijo, da ne dobijo dodatne porcije, če si 
to želijo. Ali je mogoče dobiti še, če je otrok še lačen? 
Predlog 6 članov SS: Šola preveri količino porcije. Po opažanju staršev so se 
porcije v tem šolskem letu zmanjšale. 

 

Sklep SS: Vodjo prehrane pozivamo, da še nadalje išče rešitve glede terminov 
kosil in malic. 
(predlog soglasno sprejet) 
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 Vprašanje člana SS: Cena za likovne potrebščine v 1. triadi je prevelika. Ali se 
lahko dobi informacija o porabljenih sredstvih za material? 
Odgovor ravnateljice: Odgovor bo pripravila učiteljica, ki je za to zadolžena. 

 

 Vprašanje staršev POŠ Vače: Zaradi težav v kurilnici se pogosto vklaplja alarm - 
tudi dva- do trikrat tedensko. Težava je v tem, da učenci ne jemljejo več resnosti 
alarma in nanj ne reagirajo. 

Sklep: Na POŠ Vače je potrebno preveriti, zakaj se alarm velikokrat vklopi, in  
napako odpraviti. 

 

Naslednji sestanek bo na matični šoli OŠ Gradec, ko bo Svet Staršev po 66. 
členu Zakona o financiranju Vzgoje in Izobraževanja (ZOFVI) pozvan, da poda 
mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
OP: Poslano po e-pošti 
 
 
 
 
 
Zapisala 
Alenka Vidgaj 

Predsednica sveta staršev OŠ Gradec 
Nada Golouh 

 
 

 
Priloge:  
1. ZLOŽENKA MEDIACIJA 
2. Letno poročilo OŠ Gradec 2016 
3. Vprašanja staršev ob svetu staršev 07-03-2017 
4.   Odgovori staršem ob svetu staršev 07-03-2017 

 


