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Z A P I S N I K 
 

1. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2014/2015, ki je bila 
v ponedeljek, 30. septembra 2014 ob 18. uri v zbornici Osnovne šole Gradec 

 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Damjan Semec, Jože Groboljšek, Lidija Murenc, 
Alenka Vidgaj, Nada Golouh, Tomaž Zupan, Nataša Šteferl Popit, Katarina Svetičič Gobec, 
Andrej Berčon, Elizabeta Mahkovec, Katja Cedilnik, Vlasta B. Klemenčič, Mojca Podbregar, 
Aleš Pregel, Ana Biber Paš, Anita Ostrež, Mojca Kimovec, Laura Južnik Rotar, Suzana 
Macun, Melita Uštar, Karmen Kristan, Maja Indof, Mateja Planinšek, Petra Pintarič, Maja 
Miko, Barbara Avbelj, Mateja Indof, Anja Kneževič, Urška Godec, Miha Jančar, Gabrijel 
Lokar, Angela Cividini, Matejka Južnik, Ksenja Šarbek, Nataša Delfar, Maja Jeglič, Nataša 
Parkeljc 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Mojca Fink, Darinka Juvan, Brigita Planinšek, 
Vera Lavrič, Zala Bokal 
 
Opravičeno odsotni člani sveta OŠ Gradec: Teja Kolenc, Petra Golnar 
 
 
Ostali prisotni: ravnateljica Tatjana Gombač 
 
 
(lista prisotnosti predstavnikov na seji je priloga zapisniku v arhivu šole) 
 
 
Na začetku 1. seje je bil predlagan in sprejet: 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepa zadnje seje sveta staršev 
2. Analiza NPZ, evalvacija, primerjava rezultatov NPZ z učnim uspehom (ravnateljica:  

Ga. Tatjana Gombač) 
3. Letni delovni načrt OŠ Gradec za leto 2014/15 (ravnateljica: ga. Tatjana Gombač) 
4. Vzgojni načrt OŠ Gradec (ravnateljica: ga. Tatjana Gombač) 
5. Predstavitev delovanja šolskega sklada (predsednica upravnega odbora šolskega  

sklada: ga. Maja Jeglič) 
6. Predlogi pobud s strani sveta staršev, naslovljenih na občino  
7. Razno 

 
 

SKLEP: Vsa komunikacija bo odslej potekala v e-obliki, kdor želi obveščanje o seji SS prejemati 
preko sms to vpiše na podpisno listo prisotnih na seji SS. 

 
 

1. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV 
- 14. maja 2014 smo člani SS prejeli dokumentacijo za dopisno sejo (potrditev del. 

zvezkov za prihodnje šolsko leto); samo 2/3 članov SS je poslalo soglasje k seznamu 
del. zvezkov. 

- Del. zvezkov je še vedno preveč in starši se še vedno ne strinjajo z razlikami med 
cenami izborov na posameznih šolah. Starši so mnenja, da bi Osnovna šola Gradec 
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(matična šola in podružnice) morali imeti enake del. zvezke ali vsaj določeno zgornjo 
skupno ceno za posamezen razred. 
Ravnateljica je pojasnila, da se na šoli trudijo poenotiti nabor učnih pripomočkov. 
POŠ Jevnica ima svoj projekt – ne delajo po delovnih zvezkih, ampak učiteljice 
učenje usmerjajo v pisanje, ustvarjanje, miselne vzorce. Vsi učitelji so si ogledali kako 
poteka učna ura v Jevnici. Na POŠ Jevnica imajo starši večje stroške za papir 
(nabava zavitka papirja za tiskanje, cca 3-4 EUR). 
Za delo v šoli so predpisani cilji in standardi, del. zvezki pa ne. Morajo pa vsi 
strokovni aktivi izbor delovnih zvezkov strokovno utemeljiti. Na januarski seji sveta 
staršev bo se ta tema ponovno obravnavala.  
 
PREDLOG SS: Omejitev cene delovnih zvezkov v posameznem razredu. 
 
Ravnateljica bo poizvedla za zakonsko osnovo oz. racionalizacijo cen. 
 
Članica SS je opozorila tudi na vsebinske napake v del. zvezkih. 
 
Predsednica SS: En dan na POŠ Jevnica za učitelje ni dovolj za uvajanje v drugačen 
način dela, seznanitev s prednostmi in drugačnim konceptom poučevanja. 
 
Odg. ravnateljice: Logistika za izvedbo tega je zapletena. Na strokovnih aktivih se 
bodo pogovorili o zmanjševanju stroškov za starše. 
 
Član SS je opozoril, da ni pomembna samo cena gradiva, ampak tudi in predvsem 
rezultati učenja.  
 
SKLEP seje SS: Ravnateljica naj preveri, kakšen seznam delovnih zvezkov naj 
sestavijo učitelji. 
 
  

2. ANALIZA NPZ, EVALVACIJA, PRIMERJAVA REZULTATOV NPZ Z UČNIM 
USPEHOM (ravnateljica: Ga. Tatjana Gombač) 
Ravnateljica pojasni, da želijo strokovni aktivi podati strokovno utemeljitev rezultatov NPZ 
na naši šoli, zato predlaga evalvacijo na prihodnji seji SS. Pojasni tudi, da so testi NPZ 
drugače zasnovani kot redni testi. 
Ravnateljica apelira na člane starše naj spodbujajo učence k resnemu pristopu k NPZ.  
 
Vprašanja članov SS:  
- Ali učitelji navajajo učence na stil reševanja v NPZ? 
- Druge OŠ imajo priprave na NPZ. 
- Učiteljica angleščine je učencem dala napotke, zakaj ne bi tako ravnali tudi drugi 
učitelji? 
- Letos bo izbirni predmet za NPZ v 9. razredu tehnika. Kako bo s pripravo? 
Odg. ravnateljice: učitelj tehnike bo pripravil gradivo oz. napotke za pripravo na NPZ. 
 
Vprašanje: Zakaj že med samim učnim procesom ni podobnih vaj? 
Odg. ravnateljice: Test NPZ je obsežnejši. 
 

Predsednica SS: Na NPZ so drugačna vprašanja. Zakaj se otroke ne poučuje tako? 
 
Član SS opozori na to, da je bistvena vsebina. Kako v isti OŠ lahko vsak dela drugače? 
Pomembno je znanje, osredotočimo se na vsebino. 
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3. LETNI DELOVNI NAČRT OŠ GRADEC ZA LETO 2014/15 (ravnateljica: ga. 
Tatjana Gombač) 

Večje spremembe:  
- nova podravnateljica je Anita Mikša (prej vodja šolske prehrane), ki je nadomestila 

prejšnjo podravnateljico, ki je odšla na porodniški dopust. 
- Novi vodja šolske prehrane je Jernej Gradun. 
- Nova je dodatna specialna pedagoginja Barbara Dular. 
- Šola se je razširila; skupaj ima 37 rednih oddelkov. 

 
Pojasnilo k letnemu delovnemu načrtu: str. 13: učitelji so »tretirani« po odstotnih točkah (s 
strani MŠŠ). 

- Na matični šoli je po jutranjem varstvu ob 7.15 na voljo dodatna učilnica za večje 
učence  

- Uresničevanje vizije šole: individualen pristop; 2 delavki svetovalne službe (soc. 
delavka, psihologinje in pedagoginja) 

- Vrednote (gl. delovni načrt); v smeri dobrega za otroka 
- Skrb za šolski prostor: v Kresnicah nova učilnica (ni še uporabnega dovoljenja, ker na 

požarnih vratih še ni »roke za samodejno zapiranje vrat«); v Hotiču so preplastili 
igrišče in narisali črte za asfaltne igre; trudijo se izboljšati varnost – varnejša pot – 
opozorilnik oz. merilnik hitrosti. Prevoznik Rudi tours ustavlja pri Gasilskem domu. Od 
pon. 6. 10. 2014 bo avtobus pripeljal 5 prej kot do zdaj. Problematična ostaja 
kapelica, izgradnja brvi čez potok in izgradnja svetlobnega biča. 

PREDLOG članice SS: treba je narediti terminski načrt. Poleg tega bo obračališče za 
avtobus kmalu onemogočeno, ker lastnica zemljišča ni podaljšala pogodbe. Problem nastane 
vsakič, ko ima šola izlet. 
OPOZORILO člana SS: to ni rešitev. V Hotiču vstopi vsak dan 20 otrok. Ko avtobus pelje 
nazaj 6 otrok izstopi v Jevnici. Za varnost še nismo naredili dovolj in treba je zahtevati, da se 
opozorila na cesti uredijo. Kar se tiče redarja, je le-ta medobčinski in dokler šola ne poda 
zahteve po vsakodnevni prisotnosti redarja, ga tam ne bo. Poleg tega redar pride prepozno. 
Problematika varnosti v Hotiču še ni rešena. 
 
SKLEP SS:  Jutri bo ravnateljica na občino oddala zahtevo za redarja ob postaji v Hotiču. 
 
Druge investicije šole: - pridobili smo pohištvo iz OŠ Litija in z njim opremili 3 učilnice na MŠ 
Gradec; drobna popravila v šoli; energetska sanacija MŠ (menjava oken); na občini bodo 
pripravili načrt sanacije MŠ. Zaradi slabe izolacije sten in tal je poraba kurilnega olja velika. 
Ravnateljica nas je povabila na uradno otvoritev nove učilnice na POŠ Kresnice. 

 
V učnem načrtu (str. 14) so opisane prednostne naloge šole. Poudarek je na 
individualnem delu. Šolski projekti: šolski vrtički, sodelovanje s kmetijsko zadrugo Litija (v 
Jevnici), aktiv za branje (spodbujanje funkcionalnega branja, izobraževanje učiteljev), v 
februarju predavanje Marka Juhanta z naslovom: »Izgradnja otrokove samopodobe« 
(predavanje za starše in učitelje). 
Pojasnilo glede opravičila: opravičilo je uradni dokument, ki ga šola obdrži in ga zato v 
šolski brošuri oz. dodatnem snopiču ni.  
Šolska publikacija je dostopna tudi na spletni strani OŠ Gradec. 
 
Povabilo na predavanje Šole za starše:  
- Premagovanje stiske ob neuspehu 
- Zasvojenost (Marcela Noč) 
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Organizirali bomo družabna srečanja (kostanjev piknik, večerni pohod na Sitarjevec). 
Pojasnilo za 9. razred: letos sta bili 2 ekskurziji v mesecu septembru izjemoma v istem 
tednu. 
 
PREDLOG SS: Račun za 2 ekskurziji naj se izda v 2 delih oz. 2 mesecih. 
 
SKLEP SS: V prihodnjem šolskem letu naj se nadstandardni program obravnava kot 
samostojna točka in naj se predstavi tudi stroškovnik. 
 
Vprašanje članice SS: Zakaj še ni znan stroškovnik za zimsko šolo v naravi? 
 
SKLEP SS: Stroškovnik naj tisti starši oz. razredi, ki ga niso dobili, dobijo na naslednjih 
razrednih urah.  
 
Vprašanje člana SS: Ali je udeležba na šoli v naravi obvezna? 
Pojasnilo predsednice SS: Šola je dolžna zagotoviti primerljive dejavnosti učencu, ki se 
šole v naravi ne udeleži. 
 
Celoten Letni delovni načrt šole je dostopen na spletnih straneh šole. 
Starši lahko svoje predloge ali kritike pošljejo na e-naslov: info@osgradec.si 
 
SKLEP seje SS: SS se je seznanil z Letnim delovnim načrtom šole in potrdil 
nadstandardni program za šolsko leto 2014/2015. 

 
 

4. VZGOJNI NAČRT OŠ GRADEC (ravnateljica: ga. Tatjana Gombač) 
Vzgojni načrt je nastal leta 2009 tudi v sodelovanju s starši. Vzgojni načrt je živ in ga 
bomo lahko še dopolnjevali in spreminjali. 
Vzgojni načrt šole je na spletni strani in je priloga k zapisniku seje SS. 
Vsebina vzgojnega načrta šole zavezuje učitelje in starše. V vzgojnem načrtu šole so 
razložene stopnje šolskih ukrepov. 
Ravnateljica je pozvala starše k odzivnosti in naj stojijo ob strani učiteljem. 
 
SKLEP: Svet SS se je seznanil z vzgojnim načrtom OŠ Gradec. 
 

 
5. PREDSTAVITEV DELOVANJA ŠOLSKEGA SKLADA (predsednica upravnega 

odbora šolskega sklada: ga. Maja Jeglič) 
 
Glej prilogo »Solski sklad OS Gradec 2014-2015_predstavitev in program« 
 
Na kratko: podlaga za delovanje šolskega sklada je zakon. Upravni odbor sestavlja 7 članov 
(3 učitelji in 4 starši). Pravila o delovanju šolskega sklada so dostopna na spletni strani šole. 
Dve temeljni nalogi šolskega sklada sta pridobivanje sredstev in razdelitev sredstev. 
Sredstva niso stalno zagotovljena. Letos so na 1. roditeljskih sestankih staršem razdelili 
prošnjo za donacije (stalne, občasne, enkratne); odzvalo se je samo 21 staršev. Šolski sklad 
bodo predstavili tudi v lokalnem časopisu in sestavili tudi dopis sponzorjem. 
Na dan 31. 12. 2014 je bilo sredstev: 11.267,17 EUR. 
Lansko šolsko leto je bilo še skoraj še 1x več odlivov (od prilivov). 
Za letošnje šolsko leto so naredili finančni načrt; prioritete bodo finančna pomoč, poraba pa 
naj bi bila enaka prihodkom. 
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SKLEP SS: Predlog programa dela bodo člani SS dobili po e-pošti. V roku 14-ih dni morajo 
člani SS posredovati svoje pripombe in predloge. 
 
SKLEP SS: Na vsakem sestanku SS naj bo poročilo o delovanju šolskega sklada. 
 

6. PREDLOGI POBUD S STRANI SVETA STARŠEV NASLOVLJENIH NA OBČINO  
 

1. Koriščenje šolskega prevoza od OŠ Gradec do SVC 
2. Iz POŠ večkrat na MŠ v telovadnico; ravnateljica je predlagala, da apeliramo na 

občino, da zagotovi športne površine na POŠ 
 
Miha Jančar je poročal pri katerih projektih je šola uspela pridobiti financiranje občine: 
- Nova učilnica v Kresnicah 
- Igrišče v Hotiču 
- Okna na MŠ 
- Dodatne mize na MŠ 
- Da se urediti šolske poti (v Kresnicah se bo na pobudo šole urejala šolska pot med 

šolo in pošto) 
- Problem je varna pot v šolo v Hotiču in v Litiji in Jevnica (most) 
- Starši se pritožujejo nad jutranjim kaosom pred MŠ Gradec; avtobusi pripeljejo otroke 

in ni poskrbljeno za varnost zaradi prevelikega števila avtomobilov – na eni od šol so 
celo učenci predlagali kako reorganizirati promet v jutranji konici v okolici šole in dobili 
nagrado na občini in občina je poskrbela za izvedbo projekta. 

 
 
Opozorila članov SS: 

- Varna pot v šolo je še vedno problem v Hotiču in Litiji 
- Jutranji kaos pred OŠ Gradec 
- Pri glasbeni šoli prehod za pešce ni dovolj varen 
- Bolj bi morali sodelovati s PP Litija 

 
 

7. RAZNO 
 
Vprašanja članov SS:  
- Zakaj do 5. razreda ni možnosti za gostovanje klubov? (Odg. ravnateljice: prednost 

imajo OPB in Zdrav življenjski slog – evropska sredstva. Naši telovadnici sta polno 
zasedeni in delamo v okviru svojih prostorskih možnosti oz. kapacitet.) 

- Zakaj se ne izvaja rokomet? (Odg. ravnateljice: Rokometa letos ni, ker ni dovolj 
kapacitet. Prednost ima OPB, kjer je otrok več. Rokomet je žal »padel v termin«, ki je 
namenjen OPB, Zdravemu življenjskemu slogu in izbirnim predmetom. Športnih 
površin je žal premalo.) 

- Zakaj v Kresnicah ni zdrav življenjski slog prej kot ob 15.30? (Odg. ravnateljice: ker je 
izvajalec na podružničnih šolah in mora krožiti. En izvajalec zdravega življenjskega 
sloga je polno zaposlen na matični šoli, eden pa kroži po podružnicah.) 

- Zakaj pevski vikend poteka na informativni dan 9. razredov? Odg. ravnateljice: 
Termini so postavljeni vnaprej in jih ne moremo izbirati. 

- Kako je s spoznavanjem telovadnega orodja? Zakaj letos na POŠ Hotič ni učitelja 
športne vzgoje? (Odg. ravnateljice: Luka Leitinger je športni pedagog v OPB in v 
zdravem življenjskem slogu, v 1. triadi pa učitelj športne vzgoje ne sme učiti.) 
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PREDLOG člana SS: Druženje s starši (npr. kostanjev piknik, pohod na Sitarjevec, 
predavanje na temo branja) naj ne poteka za vse razrede oz. triade istočasno (starši otrok v 
različnih triadah se ne morejo udeležiti vsega). 

 
 
SKLEP: Nova ČLANICA SS v Svetu zavoda OŠ Gradec je Barbara Avbelj. 

 
POHVALE:  

- Napredovanje v organizaciji prvega šolskega dne; prvošolci so dobili tudi darilo, poleg 
tega so skupinske fotografije dostopne na spletu. 

- Pohvala učiteljica prve triade. 
 
SKLEP: Prihodnji sestanek Sveta staršev bo v januarju 2015 na POŠ Vače. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
OP: Poslano po e-pošti, original v arhivu 
 
 
Zapisala:      Predsednica sveta staršev OŠ Gradec: 
Lidija Murenc                 Nada Golouh 
 
 
 
 
Priloge:  

1. Letni delovni načrt OŠ Gradec za leto 2014/2015 
2. Vzgojni načrt OŠ Gradec 
3. Delovanje šolskega sklada OŠ Gradec 
4. Vprašanja staršev in odgovori ravnateljice pred prvo sejo SS OŠ Gradec v šol. letu 

2014/2015 
5. Analiza NPZ (dosežek, ocena) 
6. Program_dela_2014_2015_osnutek2_september2014 
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