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Z A P I S N I K 
 

2. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2013/2014, ki je bila 
v ponedeljek, 31. marca 2014 ob 18. uri v prostorih POŠ Jevnica 

 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Lidija Murenc, Nada Golouh, Tomaž Zupan, 
Andrej Berčon, Andrej Kotar, Vlasta Klemenčič Berčon, Mojca Podbregar, Aleš Pregel, 
Andrej Kotar, Anita Ostrež, Mojca Kimovec, Mojca Fink, Aleksandra Zorko Božič, Miha 
Jančar, Gabriel Lokar, Matejka Južnik, Ksenja Šarbek, Maja Jeglič, Elizabeta Mahkovec, 
Petra Hiršel Horvat, Urška Knez, Brigita Planinšek, Tjaša Mesarič, Emil Žagar 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Alenka Vidgaj, Petra Golnar, Robert Potokar, 
Darinka Juvan, Petra Pinterič, Vera Lavrič 
 
Opravičeno odsotni člani sveta OŠ Gradec: Nataša Popit, Nataša Voje, Irena Anžel, 
Nataša Peterka 
 
Ostali prisotni: ravnateljica Tatjana Gombač, pedagoška vodja POŠ Jevnica Darja Rajšek 
in učiteljice POŠ Jevnica Tanja Vesel, Nuška Štros, Matej Bajda in Marinka Eltrin 
 
 
(seznam prisotnosti predstavnikov na seji je priloga zapisniku v arhivu šole) 
 
 
Na začetku 2. seje je bil predlagan in sprejet: 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 
2. Poslovno poročilo OŠ Gradec za leto 2013 (ravnateljica: ga. Tatjana Gombač) 
3. Poročilo o delovanju šolskega sklada (ravnateljica: ga. Tatjana Gombač) 
4. Informiranje o komunikaciji z občino (g. Miha Jančar) 
5. Predlog dopisa naslovljenega na ZD Litija in občino 
6. Razno 

 
Na začetku 2. seje SS OŠ Gradec nas je pozdravila pedagoška vodja POŠ Jevnica Darja 
Rajšek. Na kratko je predstavila POŠ Jevnica. 
V POŠ Jevnica je v letošnjem šolskem letu 37 otrok v dveh kombiniranih in enem 
samostojnem oddelku (1. + 2. razred, 3. + 4. razred in 5. razred). 
Šola je stara že 80 let in je zelo prijetna. Klet so po poplavi prenovili. Imajo tudi sodobno 
opremljeno računalniško učilnico. Prostora imajo dovolj. Na zunanjem igrišču potrebujejo 
igrala. 
Malico imajo že po 1. šolski uri. Tako so se odločili, ker takrat, ko je bila malica po 2. šolski 
uri, otroci v času kosila še niso bili lačni.  
Ob 10.35 imajo 15 minutni aktivni odmor, ko se zunaj razgibajo. 
Podaljšano bivanje na šoli traja do 16.30. 
Prednostne naloge na POŠ Jevnica oz. projekti so: 

1. Šola ni šala (formativno spremljanje in ocenjevanje znanja – brez običajnih testov). 
Delo je organizirano drugače kot sicer. Preverjajo predznanje otrok. Navajajo učence, 
da naj bodo sami odgovorni za svoje delo in znanje. 
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2. Medpredmetno povezovanje z elementi fleksibilnega predmetnika v 4. in 5. razredu. 
Posledično se lahko otroci bolj posvetijo enemu predmetu in tudi šolske torbe so 
lažje. 

3. Šolski eko vrt (učenje na izkustveni ravni; letos so v Kresniških poljanah posejali 
piro). Posadili so tudi 2 sadni drevesi starih sort (učenje ekologije). Učijo se tudi 
permakulturne obdelave vrta (dvignjena greda).  

 
Starši so pohvalili gojenje pire in permakulturni vrt. Otroci na ta način praktično spoznavajo 
ekološko pridelavo hrane. 
 
Na POŠ Jevnica imajo tudi več interesnih dejavnosti: otroški pevski zbor, vrtnarski krožek, 
likovni in kolesarski krožek, pravljični krožek, angleško bralno značko, ritmično gimnastiko in 
judo. 
Športno vzgojo imajo v prostorih Krajevne skupnosti. 
Investicijsko vzdrževanje (2014–2019): sanacija strehe, sanacija odtokov in toaletnih 
prostorov, nakup igral za zunanje igrišče. 
 
 
1. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV 
Na zapisnik, katerega so prisotni člani prejeli po e-pošti in je objavljen tudi na spletni strani 
OŠ Gradec ni bilo pripomb, zato je bil v celoti sprejet. 
 
Predsednica SS je predstavila 5 sklepov zadnje seje SS. 
Ad sklep 1:  
Ravnateljica: Vodjo POŠ Vače in vodjo šolske kuhinje zanima, kakšna je želja staršev glede 
pojasnila oz. ali starši želijo sestanek, na katerem osebno pojasnita, kako je s kvaliteto 
hrane. 
Predstavniki SS s POŠ Vače se želijo osebno srečati z vodjo prehrane. Izvedba tega sklepa 
se preloži na 1. roditeljski sestanek v prihodnjem šolskem letu 2014/2015. 
Ravnateljica doda še pojasnilo, da se vsak mesec sreča z vodjo prehrane in vodji kuhinj in so 
bile presenečene nad pritožbo, da čufti niso bili dovolj kuhani. Nenapovedani obiski 
inšpekcije so namreč redni in nenapovedani in rezultati inšpekcije niso prirejeni. 
Ad sklep 2:  
Vprašanje: Na prvi šolski dan, šola sprejme prvošolčka in posredno prvošolčkove starše. 
Menim, da bi prvi šolski dan moral biti bolj oseben in v nekem smislu intimen dogodek za 
udeležence v procesu (prvošolček, učenec in učitelj) v prostoru, kjer se bo šolanje odvijalo. 
Zato vas sprašujem, zakaj imamo sprejem prvošolčkov v gimnaziji Litija? 
Odgovor ravnateljice:  Prvi šolski dan se v slovenskih šolah odvija različno. Kar nekaj šol to 
izvede tako kot mi, nekatere pa drugače. Pri nas imamo koncept skupnega vstopa v 
devetletko za prvošolce in skupnega zaključka z devetošolci. Tudi dneve dejavnosti izven 
šole pogosto organiziramo skupaj. Za naslednje šolsko leto smo upoštevali predlog staršev 
za zgodnejši sprejem, in sicer ob 13.30 skupno v športni dvorani Gimnazije Litija. 
 
Ad sklep 3: Miha Jančar je od zadnje seje SS v komunikaciji z ravnateljico in občino. 
 
Ad sklep 4:  
Vprašanje: Kako »se obnesejo« nižje cene učbenikov v POŠ Jevnica; uporabljajo malo ali 
nič delovnih zvezkov? 
Pojasnilo vodje POŠ Jevnica: Učiteljice na POŠ Jevnica so se odločile, da delovnih zvezkov 
ne bodo uporabljali, saj se pri delu po tematskih sklopih težko uporablja delovni zvezek 
enega predmeta.  

http://www.osgradec.si/
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Komentar članice SS iz Jevnice: Učenje brez delovnih zvezkov je pozitivna izkušnja. Učenci 
pridobijo veliko uporabnega znanja za življenje, saj se učijo izkustveno. Več tudi pišejo. 
Ravnateljica: na POŠ Jevnica je bilo več strokovnih aktivov o poučevanju brez delovnih 
zvezkov. Nekateri učitelji so se za delovne zvezke odločili, ker jim ta način dela bolj ustreza. 
Učne cilje otroci tudi brez delovnih zvezkov dosegajo. Uradno ta projekt teče 2 leti, neuradno 
že 4 leta. Projektu in trudu učiteljic gre vsa pohvala. Učenci se ob prehodu na MŠ Gradec 
hitro navadijo drugačnega načina učenja. 
Učiteljica POŠ Jevnica: vsak učitelj temeljito premisli preden se odloči za izbor učbenikov in 
delovnih zvezkov. Starši naj imajo zaupanje v strokovnost učiteljeve odločitve. Starši imajo 
možnost vprašati učitelja glede razlogov za izbor določenega učnega gradiva. 
 
2. POSLOVNO POROČILO OŠ GRADEC ZA LETO 2013 (ravnateljica: ga. Tatjana 
Gombač) 
Poslovno poročilo smo člani SS prejeli po e-pošti in je sprejeto.  
Ravnateljica je na kratko predstavila poročilo. Poslovno poročilo je objavljeno v letnem 
delovnem načrtu in v šolski brošuri. 
OŠ Gradec ima 35 oddelkov, 606 učencev, 106 zaposlenih na matični šoli in na 4 
podružničnih šolah. 

 Večdnevni program dejavnosti: šola v naravi v Kranjski Gori, letna šola v naravi, 
plavalni tečaj v Šmartnem; bivanje v Kranjski Gori za 7. razred, 4. razred v CŠOD 
Jurček, pevski vikend mladinskega pevskega zbora (letos bodo dobili enake majice, 
česar so zelo veseli). 

 Tekmovanja: lani so učenci prejeli 217 bronastih, 29 srebrnih in 7 zlatih priznanj. 
 Eko vrtove učenci obdelujejo tudi na drugih šolah (matična šola, POŠ Vače, POŠ 

Hotič). 
 

Ob koncu šolskega leta 2012/2013 je bil pozitivni izkaz. MIZS (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport) je šolam sporočilo, da če šola posluje pozitivno, se višek nakaže za plače 
oziroma za pokritje plačnih nesorazmerij. Ravnateljica pojasni, da se na šolah s tem ne 
strinjajo in da so glede izplačila plačnih nesorazmerij MIZS pozvali k mirni poravnavi. 
Kasnejši korak je le še tožba (šole to ne bo stalo nič). Vodstvo šole čaka odgovor MIZS. 
Stališče Občine Litija je, da ni prav, da se sredstva iz šolskega sklada prelivajo v plače.  

Tudi Svet zavoda OŠ Gradec je sprejel sklep, da mora šola ta denar izterjati od MIZS. 
 

VPRAŠANJE: Kako so ravnale druge šole?  
Pojasnilo predsednice SS Nade Golouh: Tudi na drugih šolah so sveti zavoda sprejeli sklep, 
da šola po pravni poti izterja premalo poplačana sredstva za izplačilo tretje četrtine plačnih 
nesorazmerij iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  To so sredstva, ki bi jih 
drugače šola lahko uporabila za izvajanje programa, investicije …Tudi MOL šolam ni dala 
soglasja, da presežke namenijo za odpravo plačnih nesorazmerij, podobno stališče imajo 
tudi druge mestne občine. http://www.delo.si/novice/ljubljana/mol-sole-presezkov-ne-morejo-
dati-za-place.html 
Ravnateljica je nato pojasnila še potek popravila strehe na POŠ Jevnica. Na šoli trenutno 
čakajo na 2. Izvajalca za popravilo strehe. Naročilnico so poslali v mesecu novembru. 
Izvajalca je izbrala Občina Litija. 
 
3. POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA (ravnateljica: ga. Tatjana Gombač) 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo že zbirali star papir. Lansko leto smo v zbiralni akciji 
starega papirja zbrali 2.332,10 €; na novoletnem sejmu smo zbrali 1.715,00 €; donacija IAK 
Kresnice je znašala 500 €; prispevek Rdečega križa je bil 300 €; na zaključni prireditev smo 
zbrali 120,55 €. 
Skupnih odlivov je bilo 5.176,53 €, končni saldo na dan 31.12.2013 pa je znašal 11.267,17 €. 

http://www.osgradec.si/
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Vprašanje predsednice SS: Koliko denarja je šola namenila za pomoč učencem iz socialno 
ogroženih družin?  
Odgovor ravnateljice: Teh sredstev je bilo 308 €, za pevski vikend 648 € in za skupinske 
subvencije 3770 €. Za pomoč učencem pri plačilu šolskih obveznosti je šola prispevala 
3.770,34 €, učencem smo plačali kotizacije za šolska tekmovanja v višini 749,85 €, za 
material za novoletne delavnice smo iz šolskega sklada namenili 656,34 €. 
Vsa nakazila sredstev je moč preveriti, sledljivost šolskih listin zahteva tudi inšpekcija.  
Zapletlo se je pri izvedbi matematičnega tekmovanja »kengurujček« in ravnateljica se je 
potem odločila, da lahko sodelujejo vsi učenci, ki to želijo. 
 
Kar pa se tiče pomoči pri reševanju socialnih problemov je tako, da razrednik zazna potrebo 
in šolska svetovalna služba pokliče starše (glede finančne pomoči staršem pri smučanju, 
plavanju, šoli v naravi). Učenci si za šolo v naravi smuči lahko tudi izposodijo. 
Otrokom sklepov o finančni pomoči ne vročamo osebno. Prav tako zaradi izpostavljenosti 
otrok položnice pošiljamo po pošti. Strošek poštnine je prevzela šola.  
 
PREDLOG članov SS: Mesečne stroške za več otrok iz ene družine naj v računovodstvu 
šole združijo na eno položnico, z eno provizijo. 
Odgovor ravnateljice - naknadni: Na osnovi pojasnila iz računovodstva to že poteka. Do 
sedaj ni bilo možno to izvesti le za trajnike, po posredovanju avtorju programa, pa sedaj 
lahko tudi to. Starše smo že 2 x pozvali, naj posredujejo soglasje za združitev stroškov in 
nekateri so to že storili. Avtomatično združevanje stroškov ne prakticiramo, ker našo šolo 
obiskujejo tudi učenci, kjer za vsakega posameznega plačujejo starši posebej (npr. ločitev 
ipd.). 
Ponovno bomo pozvali starše za združitev stroškov tudi zato, ker bo možno združevanje tudi 
pri trajnikih. Edini pogoj je, da starši posredujejo e-naslov; 
 
PREDLOG članice SS: Ko učenci POŠ obiščejo MŠ z namenom medgeneracijskega 
druženja, naj 8,25 € stroška na učenca (za prevoz), ki ga morajo zdaj plačati starši, krije šola 
iz šolskega sklada. 
Odgovor ravnateljice - naknadni: Predlog bo realiziran ob naslednjem prevozu oz. izvedbi 
dejavnosti; 
 
Predsednica SS je k delovanju šolskih skladov dodala še: pred leti je bil šolski sklad 
namenjen nadstandardnim programom, danes se ta denar uporablja za »socialne korektive«. 
Vsi bi se morali truditi, da ne bi bilo stigmatizacije otrok. Predsednica SS je nato navedla 
primer prikrite revščine. Šola se mora truditi zmanjševati razlike med otroki, zato med drugim 
potrebuje aktivnejši upravni odbor šolskega sklada.  
 
Pravne podlage šolskega sklada: 
Ker je besedilo v Pravno informacijskem sistemu ravno v 135. členu ZOVFI napačno - 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445 (upravni odbor je po ne vem 
kakšnem naključju preimenovan v nadzorni odbor) glej  
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718  
in 39. člen http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1460. 
 
Tako se 135. člen zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in  izobraževanja glasi:   
 

135. člen 
(šolski skladi) 
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Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup 
nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.  
 
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz 
drugih virov.  
 
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije 
predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.  
 
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.  
 
Sklad lahko ustanovi tudi vrtec. 
 
 
Predsednica SS nam je predstavila namene šolskega sklada: 
(delno povzeto po drugih šolah):  
–  pomaga socialno šibkim učencem,  
– sofinancira raziskovalne dejavnosti na šoli, na tistih področjih, kjer nima svojih virov v 

rednem šolskem proračunu,  
–  pomaga nadarjenim učencem po posameznih področjih, 
– sofinancira/financira malico, kosilo, DZ (socialno ogroženim), 
– sofinancira/financira dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma 

se ne financirajo iz javnih sredstev (šole v naravi, izleti, valete, tabori, udeležba na 
tekmovanjih, predstave, …), da bi bile le-te dostopne vsem učencev,  

–  pomaga pri nakupu nadstandardne opreme, 
–  pomaga pri nakupu materialov za izvedbo različnih delavnic,  
–  pomagal pri zviševanju standarda pouka in podobno.  

 
Sklad lahko pridobiva finančna in nefinančna sredstva iz (delno povzeto po drugih šolah):  
– prispevkov staršev (položnica, darovanje smučarske opreme šoli), 
–  prispevkov občanov,  
–  dobrodelnih aktivnosti,  
–  donacij (npr. dobaviteljev), 
– drugih virov, ki so lahko (delno povzeto po drugih šolah): 

– prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, 
– iz sredstev, pridobljenih na podlagi javnih razpisov v Republiki Sloveniji in tujini, preko 
lastne dejavnosti in podobno, 
– prihodki od zbiralnih akcij učencev (raznih odpadkov), 
– prihodki od prodaje izdelkov učencev (npr. razstava in dražba likovnih in drugih 
izdelkov), 
– prireditve (npr. dramska uprizoritev v izvedbi učencev s simbolično vstopnino) 
– prihodki dela tržne dejavnosti šole (npr. prodaja voščilnic pravnim osebam) 
akcije »pomoč sošolcu« … 

 
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti: 
 –  sprejme letni program dela in aktivno skrbi za njegovo izvajanje, 
 – spremlja prilive materialnih in nematerialnih sredstev ter oblikuje predlog prioritet in 
razdelitev sredstev,… 
 
VPRAŠANJE: Kako je s člani šolskega sklada na OŠ Gradec? 
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Predsednica SS nam je pojasnila, da bo letos upravnemu odboru šolskega sklada potekel 
mandat in zato predlagala, da kar na sedanji seji SS potrdimo nove člane. 
Članica SS je še pripomnila, da je bil dosedanji upravni odbor neaktiven. 
Predsednica SS je poudarila, da morajo šole prvi dopis za sponzorstva poslati direktno 
dobaviteljem. 
Predsednica SS je dala tudi pobudo za več akcij pridobivanja sredstev na šoli. Ena od šol 
ima npr. akcijo »pomoč sošolcu«.  
PREDLOG za poziv otrokom, da bi darovali nove stvari (potrebščine).  
Opozorilo članice SS: Ob takšni akciji je potrebno biti previden.  
 
Član SS Miha Jančar je pojasnil, da so bila še pred štirimi leti sredstva v šolskem skladu 
namenjena nadstandardu, potem pa so se zaradi socialnih potreb učencev v SS odločili, da 
ta sredstva namenijo za pomoč učencem. 
 
Ravnateljica še doda subvencijo malice in sofinanciranje občine. 
Pri odkrivanju potreb pomoči socialno ogroženim sodelujejo razredniki, šolska svetovalna 
služba, pomoč pa so do sedaj odobrili tudi vsem staršem, ki so prosili zanjo. 
 
VPRAŠANJE: Koliko otrok se ni udeležilo šole v naravi? 
Odg. ravnateljice: Zimske šole v naravi se letos niso udeležili štirje učenci. Učencem smo 
povedali, da šola razpolaga s smučarsko opremo, ki si jo lahko izposodijo.  
Razlogov za neudeležbo učenca v šoli v naravi je lahko več (domotožje …), če je razlog 
revščina, je to težko priznati. 
 
VPRAŠANJE: Zakaj na šoli ne zbiramo več dvakrat letno po 5 € prispevka za šolo? 
Odg. ravnateljice: To je bila pobuda staršev in je zamrla. Po lanski prošnji šole, da bi starši v 
šolski sklad prispevali po 1 €, sem prejela kar nekaj telefonskih klicev nezadovoljnih staršev. 
 
PREDLOG predsednice SS: pobudo za prostovoljno darovanje v šolski sklad bi bilo 
smiselno ponovno oživiti. 
 
SKLEP: 
Potrditev štirih novih članov SS v Upravni odbor šolskega sklada: 

1) Maja Jeglič (POŠ Jevnica) 
2) Petra Hiršel Horvat (POŠ Vače) 
3) Aleš Pregel (MŠ) 
4) Nada Golouh (MŠ) 

 
SKLEP: 
O prihodnji korespondečni seji Sveta zavoda OŠ Gradec so bosta dogovorili predsednica SS 
in ravnateljica. 
 
SKLEP: Svetovalna služba naj ponovno preveri ali imajo vsi učenci vsaj en topel obrok 
dnevno. Če ne, se naj tem učencem omogoči s pomočjo šolskega sklada, da bodo dnevno 
pojedli vsaj en topel obrok. Predlog lahko podajo tudi razredniki. 
 
 
4.INFORMIRANJE O KOMUNIKACIJI Z OBČINO (g. Miha Jančar): 

- POŠ Hotič – preplastitev šolskega igrišča: igrišča pred zimo niso preplastili. Minuli 
četrtek (27. marec 2014) sva bila z ravnateljico glede tega pri županu. Predvidena 
izvedba v enem od prihodnjih vikendov ne bo mogoča. 
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- POŠ Kresnice – opozorilo na napake pri gradnji prizidka (Izdano je bilo že uporabno 
dovoljenje, med »knauf ploščami« pa so špranje.). Občina je financirala zgolj 
izgradnjo učilnice, še vedno pa ni pohištva. Zato predlagamo, da bi uporabili pohištvo, 
ki ga v OŠ Litija ne bodo več potrebovali. 

- OŠ Gradec – usklajevalni sestanek ga. Kržišnik, g. Parkelj in ga. Gombač za 
investicije v obnovo oken in prenovo kuhinje na OŠ Gradec: v kuhinji so že zamenjali 
ponev in plinske instalacije, ki so bile dotrajane in nevarne. Okna bi morali zamenjati 
v celem sredinskem traktu matične šole. Na MŠ energetska sanacija zajema stene. 
Obnove strehe ne subvencionirajo. Občina v prihodnjem 5-letnem obdobju mora 
pristopiti k sanaciji. 

- Sodelovanje pri pripravi investicijskega plana OŠ Gradec 2014-2019 
- Sestanek na občini z županom g. Rokavcem, odgovornim za investicije na področju 

šolstva g. Parkljem in ravnateljico ga. Gombač v zvezi investicijskega plana OŠ 
Gradec. 
Do zdaj smo se dogovarjali o investicijah za tekoče šolsko leto. Županu smo 
predlagali 5-letni načrt popravil na šolah in se je s tem strinjal. Vsako leto sproti pa se 
bomo dogovarjali o izvedbi posameznih popravil v tekočem šolskem letu. Z županom 
smo se že pogovarjali, kaj se da storiti zdaj, kaj moramo preložiti na prihodnja leta. V 
POŠ Jevnica in POŠ Kresnice je nujna sanacija strehe. Predlagali smo tudi predlog 
za obnovo kuhinje v POŠ Kresnice (lahko bi uporabili rabljeno opremo iz OŠ Litija). 

- Poziv županu k ureditvi varne poti v šolo na območju Sp. Hotiča: v Zgornjem Logu je 
pot v šolo za otroke zelo nevarna. Nujna je postavitev semaforja v Hotiču. Župan je 
obljubil, da bo pobudo za rešitev tega vprašanja ponovno posredoval Občini Litija. Od 
trenutka, ko je bil v Hotiču postavljen prometni znak, ima občina namreč večja 
pooblastila. G. Jančar je poudaril, da je do jeseni 2014 nujno potrebno nekaj narediti. 
PREDLOG: Pobuda za rešitev se naj pošlje tudi na RS Ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor, Direkciji RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.  

 
Urediti je potrebno tudi parkiranje pri POŠ Jevnica in Kresnice. 
 
5. PREDLOG DOPISA NASLOVLJENJEGA NA ZD LITIJA IN OBČINO 
Predsednica SS je predstavila predlog dopisa (glej nadaljevanje) glede kvalitete storitev v ZD 
Litija, ki bi ga poslali na ZD Litija in Občino Litija: 
 
Svet staršev Osnovne šole Litija 
Svet staršev Osnovne šole Šmarno pri Litiji 
Svet staršev Osnovne šole Gradec, Litija 
Svet staršev Osnovne šole Gabrovka - Dole 
 
Spoštovani! 
Na Svetu staršev smo starši odprli razpravo tudi glede kvalitete storitev zdravstvenega varstva v Litiji.  
Opažamo, da se je spremenila, in žal ne na bolje. Zato smo se odločili, da vas s pismom opozorimo in 
prosimo, da v okviru možnosti, ki so na voljo, približate storitev staršem. 
Problemi, na katere vas opozarjamo: 

1. Delovanje laboratorija 
2. Dolge vrste pred ambulanto 

Delovanje laboratorija je posebej problem, saj je delovni čas do 19.ure le ob ponedeljkih. Ostale dneve 
je do 16., oz ob petkih do 15. V časih virusnih in bakterijskih okužb je pravilna postavitev diagnoze 
možna le s pomočjo laboratorijske analize. Ob urniku, kot je postavljen, se starši lahko obrnejo le na 
urgenco v Trbovljah ali Ljubljani, še posebej če otrok zboli v petek popoldne. Menimo, da je nujno 
urnik laboratorija prilagoditi potrebam okolja, kar pa trenutni urnik nikakor ni. 
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Dolge vrste pred ambulanto so zagotovo zato, ker je zdravnikov premalo. Vsekakor pa se da vrste s 
preprostimi ukrepi tudi skrajšati. Dosledno upoštevanje vrstnega reda, naročanje, ambulanta za 
nenujne primere, tudi administrativne…. Dejstvo je, da v ambulanti čakajo tako tisti, ki majo za urediti 
le kakšen dokument ali previjanje ran, kot urgentni bolniki ali bolniki z virusnimi obolenji. Vsi pa stojijo 
pred vrati, kjer na veliko piše »NE TRKAJ«. Na trenutke imamo občutek, da se gneča želi obvladovati le 
z napisom prepovedi trkanja, nikakor pa se k temu problemu ne pristopi z drugačnimi rešitvami, s 
katerimi posledično ne bi bilo niti potrebno pacientom trkati.  
Zato se, spoštovano vodstvo zdravstvenega doma Litija, obračamo na vas in prosimo, da storitev 
zdravstvenega doma približate uporabnikom, da se ne bomo z majhnimi otroki v petek po 15. uri na 
laboratorijski pregled peljali nekaj deset kilometrov daleč. Hkrati pa vas prosimo, da z določenimi 
organizacijskimi ukrepi skrajšate vrste pred ambulantami, kar bo posledično pripeljalo do umika 
neprijaznih napisov »ne trkaj«. 
Za vaš posluh se vam iskreno zahvaljujemo in vas pozdravljamo! 
Litija… 
Svet staršev Osnovne šole Litija 
Svet staršev Osnovne šole Šmarno pri Litiji 
Svet staršev Osnovne šole Gradec, Litija 
Svet staršev Osnovne šole Gabrovka - Dole 
 
Člani SS smo se strinjali s predlogom in dodali še 2 dopolnili: 

1) Organizacija sistematskega pregleda prvošolcev v ZD Litija: ali mora res potekati v 
dopoldanskem času – nekateri starši namreč težko dobijo dopust in zakaj ni bilo 
izvedeno predavanje za starše, ki je bilo napovedano. 

2) Predlagamo preventivni zdravstveni kabinet, ki bi moral delovati. 
Predlagamo, da se v ZD Litija ustanovi preventivni zobozdravstveni kabinet za 
individualne obravnave otrok, ki bo poleg preventivnega dela v šolah in vrtcih, namenjen 
tudi individualnim obravnavam t. j. umivanja zob otrok in mladostnikov (stroške krije 
zavarovalnica). Nekaj otrok OŠ Gabrovka že individualno obiskuje ta kabinet v ZD 
Trebnje. 

 
SKLEP: gornji dopis je potrebno poslati ZD Litija in Občini Litija. 
Odgovor na gornji dopis je v prilogi ODGOVOR ZD Litija.  
 
Članica SS nam je povedala, da Ministrstvo za zdravje ukinja nekatere dežurne oz. urgentne 
ambulante in zato tudi v Litiji kmalu ne bo več dežurne ambulante. Najbližja bo v Trbovljah ali 
v Ljubljani. 
 
Ravnateljica je pozvala starše, da naj bomo zgled otrokom tudi v skrbi za zdravje. 
 
 
7.RAZNO 
Odgovori ravnateljice na vprašanja: 
 
VPRAŠANJE: NPZ - Glede na dejstvo, da so se učenci OŠ Gradec slabo odrezali pri 
NPZ v 9. razredu (npr. pri matematiki so skoraj za 10% slabši od povprečja; generalno 
smo 24% slabši od najboljših javnih šol 
http://almamater.si/index.php/sl/?option=com_content&view=article&id=714 ) me 
zanima: 
- Kaj konkretno je vodstvo storilo, da bodo naslednje leto boljši rezultati? Kakšni so bili 
korektivni in preventivni ukrepi? 
- Kaj je bilo že izvedenega? Kaj še bo? V kolikšni meri, kdo je izvajal in kdaj? 

http://www.osgradec.si/
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- Kaj so posamezni učitelji naredili, za dvig znanja njihovih učencev? Ali se uporabljajo 
sveži pristopi? Motiviranje učiteljev in učencev? 
- Kakšen je zastavljen cilj doseganja NPZ v prihodnje?  
 
Odgovor ravnateljice:  
Glede NPZ moram preveriti podatke in bom odgovorila, ko bom to storila.  
 
Odgovor ravnateljice – naknadni glej v dokumentih, ki so priloga temu zapisniku.  
NPZ IZ GEOGRAFIJE  AKadunc 
NPZ iz matematiike T Hojnik 
NPZ pri SLJ VArhnaver 
NPZ pri SLJ VArhnaver 
 
  
SKLOP VPRAŠANJ: 
- Zakaj bo predaja ključa v Jablanici? Kdo bo plačal prevoz do tja in nazaj? 
- Zakaj je potrebno plačevati ozvočenje in postavitev odra? Hišnika ne zmoreta tega 
narediti? 
- Zakaj se devetošolcev ne pelje na zaključni izlet, saj je to le konec nekega obdobja 
odraščanja? 
- Zakaj "afterparty" organizirajo otroci sami in kdo poskrbi za varnost? 
 
Odgovori ravnateljice: 
12. 6. 2014 je za 8. in 9. razrede predviden zadnji športni dan v Jablanici, kar je bilo zajeto 
tudi v napovedniku stroškov v mesecu septembru 2013. Ne gre samo za predajo ključa. 
Športni dan je načrtovana dejavnost v trajanju 5 šolskih ur. Vsako leto je bila prireditev ob 
šoli in vsi učitelji smo se trudili, da bi bila izvedena na višjem nivoju kot samo predaja ključa. 
Kljub naporom smo imeli neljube dogodke, kot npr. popisana šola, raztresen riž okoli šole, 
celo po avtomobilih, ker se nekaterih pač ni dalo zaustaviti, vržen balonček z vodo na 
mešalno mizo ozvočenja in posledično okvara. Tudi sama sem bila vseskozi prisotna. V 
izvedbi športnega dne vidimo priložnost, da se takšna dejavnost izvede na višjem nivoju, tudi 
v športnem duhu. Za plačilo prevoza imamo subvencijo ministrstva, ki jo namenimo vsakemu 
razredu in učenci 9. razreda le-te v tem letu še niso prejeli.  
Za valeto oder postavita tudi hišnika, kulise pa imamo v hrambi drugje, ker v šoli nimamo 
primernega prostora. Ozvočenje, ki ga uporabljamo v šoli, ni primerno za večji prostor, tudi 
gimnazija ga nima in ga za prireditve najame.  
 
Učenci 9. razreda so že imeli ekskurzijo na Koroško, kar je tudi po programu, zaključne 
ekskurzije že kar nekaj časa ni v devetletki.  
 
"Afterparty" nikoli ni bil v izvedbi šole, tega ni bilo nikoli v programu valete. To je domena 
samih učencev in njihovih staršev, šola za to ne sprejema odgovornosti in se dogodek niti ne 
odvija na šolskih površinah.  
  
VPRAŠANJE: Zakaj so delovni zvezki na OŠ Gradec dražji kot na OŠ Litija? 
Odgovor ravnateljice: 
Delovni zvezki, učbeniki in druga gradiva se  za naslednje šolsko leto potrjujejo šele 
sedaj, zato o cenah ne morem govoriti. Naš dogovor je, da sezname pripravimo čimprej, 
poslala sem vam tudi vse aktualne dokumente in določene termine glede izbire in 
odločanja za naslednje šolsko leto. 
  
VPRAŠANJE: Na prvi šolski dan šola sprejme prvošolčka in posredno prvošolčkove 
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starše. Menim, da bi prvi šolski dan moral biti bolj oseben in v nekem smislu intimen 
dogodek za udeležence v procesu (prvošolček, učenec in učitelj) v prostoru, kjer se bo 
šolanje odvijalo. Zato vas sprašujem, zakaj imamo sprejem prvošolčkov v gimnaziji 
Litija? 
Odgovor ravnateljice: 
Prvi šolski dan se v slovenskih šolah odvija različno. Kar nekaj šol to izvede tako kot mi, 
nekatere pa drugače. Pri nas imamo koncept skupnega vstopa v devetletko za 
prvošolce in skupnega zaključka z devetošolci. Tudi dneve dejavnosti izven šole 
pogosto organiziramo skupaj. Za naslednje šolsko leto smo upoštevali predlog staršev 
za zgodnejši sprejem, in sicer ob 13.30 skupno v športni dvorani Gimnazije Litija.  
 

Gornje odgovore nam je ravnateljica poslala po e-pošti. 
 
 
Na seji SS je dodala še nekaj pojasnil: 
Učitelji imajo redne strokovne aktive, kjer potekajo tudi evalvacije učiteljev. 
Na OŠ Gradec je uspešnost šestošolcev (prostovoljna udeležba) pri NPZ nad povprečjem, 
uspešnost devetošolcev (obvezna udeležba) pa žal pod slovenskim povprečjem. Zakaj je 
temu tako, še ne vemo.  
Ravnateljica predlaga, da bi devetošolci v pripravi na NPZ reševali teste NPZ preteklih let, ki 
so dostopni na spletnih straneh MIZŠ. Učenci NPZ žal ne jemljejo resno, ker se uspeh pri 
NPZ do sedaj ni skoraj nikoli upošteval pri vpisu na srednje šole. Starši naj spodbujajo 
otroke, da bodo NPZ dobili pravi pomen. Za zdaj še ne vemo, kje je vzvod, da bodo učenci 
NPZ jemali resno. 
 
Predsednica SS: Rezultati NPZ se tudi na drugih šolah niso upoštevali ob vpisu na srednje 
šole, tako da to ne more biti argument za slabe rezultate NPZ na naši šoli. Cilj šole mora biti 
doseči vsaj republiško povprečje znanja.  
 
SKLEP: Na prvem roditeljskem sestanku v prihodnjem šolskem letu naj učitelji poudarijo 
pomen NPZ, to pa je, da NPZ pokaže nivo znanja učencev.  
 
VPRAŠANJE Članica SS: Sedaj smo definirali kaj je naloga staršev. Kako pa lahko učitelji 
pripomorejo k boljšim rezultatom NPZ? 
 
PREDLOG predsednice SS in SKLEP: Strokovni aktivi naj pregledajo, kaj bi lahko naredili, 
da bi bili učenci pri NPZ bolj uspešni. Strokovni aktivi nam bodo do 15. aprila 2014 
posredovali odgovor na vprašanje kaj, kdaj in kako delati drugače, da bomo pri NPZ dosegli 
vsaj nacionalno povprečje. 
 
Odgovor ravnateljice – naknadni glej v dokumentih, ki so priloga temu zapisniku.  
NPZ IZ GEOGRAFIJE  AKadunc 
NPZ iz matematiike T Hojnik 
NPZ pri SLJ VArhnaver 
NPZ pri SLJ VArhnaver 
 
VPRAŠANJE članice SS:  Zakaj v POŠ Jevnica v 1. razredu ne poučujejo angleškega 
jezika?  
Odgovor ravnateljice: Učiteljice so poučevanje odklonile. 
MIZŠ določa kvoto ur glede na velikost oddelka. 
 
SKLEP: Naslednja seja SS bo korespondenčna v začetku junija 2014. 
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Seja se je končala ob 20:10 uri. 
 
OP: Poslano po e-pošti, original v arhivu 
 
Zapisala:      Predsednica sveta staršev OŠ Gradec: 
Lidija Murenc                 Nada Golouh 
 
 
 
PRILOGE zapisniku: 
 
NPZ IZ GEOGRAFIJE  AKadunc 
NPZ iz matematiike T Hojnik 
NPZ pri SLJ VArhnaver 
NPZ pri SLJ VArhnaver 
ODGOVOR ZD Litija 
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