
 
 
 
 
 

 
 
 

Z A P I S N I K 
 

2. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2015/2016, ki je bila 
v četrtek, 24. marca 2016 

 ob 18. uri v prostorih POŠ Kresnice 
 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Damjan Semec, Aleš Bregar, Maja Jurjevec, 
Vanja Varlec, Alenka Vidgaj, Tomaž Zupan, Andrej Berčon, Elizabeta Mahkovec, Karmen 
Šifrer, Tanja Mohkovic, Mario Stopar, Janez Žgajnar, Jasmina Kukovica, Miha Jančar, 
Sebastjan Gorenc, Gabrijel Lokar, Barbara Avbelj, Aleksandra Trdin, Nada Golouh 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Rok Mitić, Taja Kolenc, Vlasta Klemenčič Berčon, 
Simona Ševerkar, Melita Uštar, Simana Godec, Blaža Jerant, Monika Berčon, Maja Sekač 
Rožmanec, Petra Hiršel Horvat, Mateja Planinšek, Vanja Koderman, Katarina Ustar 
 
Opravičeno odsotni člani sveta OŠ Gradec: Aleš Pregel, Laura Južnik Rotar, Nataša 
Peterka, Biljana Sladič, Zdenka Juvan Nagode, Mojca Kimovec, Katarina S. Gobec, Mojca 
Podbregar 
 
 
Na začetku 2. seje je bil predlagan in sprejet: 
 
 
DNEVNI RED: 
 
 

• Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 
• Predstavitev POŠ Kresnice (ga. Angelca Koprivnikar) 
• Letno poročilo OŠ Gradec 2015 (ravnateljica: ga. Tatjana Gombač) 
• Poročilo o šolskih projektih 2015 (ga. Jana Isoski)  
• Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice s strani članov sveta staršev 
• Predstavitev delovanja šolskega sklada  
• Status pobud, naslovljenih na občino s strani sveta staršev (g. Miha Jančar) 
• Razno 

 
 
  

• PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV 
 

Predsednica sveta staršev ga. Nada Golouh je predstavila sklepe zadnje seje.  
Sklep SS: Svet staršev  potrdi zapisnik 1. seje SS v šolskem letu 2015/2016. 
 
  
• PREDSTAVITEV POŠ KRESNICE   

Vodja  POŠ Kresnice ga. Angelca Koprivnikar je predstavila življenje na šoli in šolske 

prostore. Šola je topla in prijetna. Soočajo se predvsem s prostorsko stisko, sicer pa dobro 

sodelujejo s krajem in njihovimi lokalnimi društvi. 

 



 
 
 
 
 

 
 

• LETNO POROČILO OŠ GRADEC 2015 

 
Ravnateljica ga Tatjana Gombač je podala letno poročilo OŠ Gradec za leto 2015.  
 

• Predstavila je vrsto projektov, ki potekajo na šoli. Posebno pozornost je namenila 
predstavitvi terapevtskega psa (inovacijski projekt OŠ Gradec v sodelovanju z 
društvom Tačke pomagačke) 

 
• Nacionalno preverjanje znanja je šola izvedla v 6. in 9. razredu. Rezultati so bili pri 

vseh predmetih, z izjemo matematike v 6. razredu, nižji od državnega povprečja. 
 
Vprašanje člana SS:  Ali je NPZ obvezen? Kako se učenci pripravljajo na NPZ? 
Odgovor ravnateljice: Nacionalno preverjanje znanja je obvezno. Učitelji pripravijo učencem 
naloge na spletu (elektronske učilnice). 
 
SKLEP SS: Svet staršev izraža željo, da vodstvo šole in učiteljski zbor stremi k temu, 
da se rezultati NPZ-jev vsaj približajo slovenskemu povprečju. 
 
Ravnateljica predlaga, da naslednje rezultate predstavijo in komentirajo učitelji posameznih 
predmetov na seji sveta staršev. 
 

• Ravnateljica je predstavila vrsto potrebnih popravil na posameznih šolah. Še vedno je 
velika potreba po igralih. V letu 2015 ni bilo večjih investicijskih vzdrževanj, zaradi 
neugodne finančne situacije v litijski občini in nerednega financiranja s strani 
ustanoviteljice Občine Litija. 

 
Vprašanje ravnateljice: Glede nadstandardnih vsebin: Kaj menite o bivanju izven CŠOD-ja? 
SKLEP SS: Šola na prvem roditeljskem sestanku predstavi stroškovnik vseh 
nadstandardnih vsebin staršem, ki ga starši vrnejo do 1. sestanka sveta staršev. Na 
podlagi tega bo SS imel več informacij, da odobri nadstandardne vsebine. 
 

SKLEP SS:  Svet staršev se je seznanil z letnim poročilom OŠ Gradec za leto 
2015. 
       
 
• POROČILO O ŠOLSKIH PROJEKTIH 2015 

 
Okvirno poročilo o projektih je predstavila ravnateljica šole ga.Tatjana Gombač. Učitelji 

vseskozi iščejo nove poti in načine dela z učenci. Vključevanje in ustvarjanje projektov je 

postalo stalno delo kot oblika spodbujanja in razvijanja inovacijskih dejavnosti pri učencih.  

Podrobnosti o posameznih projektih bomo obravnavali na septembrski seji sveta staršev, ker 

je ga. Jana Isoski odsotna. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
• OCENJEVANJE  DELOVNE   USPEŠNOSTI  RAVNATELJICE S STRANI ČLANOV 

SVETA STARŠEV 

 

Predstavniki staršev v svetu zavoda so predlagali svetu staršev, da oceni delo ravnateljice v 
minulem koledarskem letu na podlagi katere bodo lahko nato podali primerno oceno na seji 
sveta zavoda, pri glasovanju o uspešnosti delovanja ravnateljice v minulem letu.  
 
Glede na to, da so predstavniki sveta staršev v svetu zavoda dolžni glasovati o oceni 
uspešnosti ravnateljice v minulem letu jim bo ocena služila kot orientacija za glasovanje.  
 
Gradivo, ki je osnova ocenjevanju, so predstavniki sveta staršev prejeli ob vabilu na sejo 
sveta staršev.  
 
G.Miha Jančar je predstavil tehnični potek ocenjevanja oziroma vrednotenja posameznih 
postavk pri ocenjevanju delovne uspešnosti ravnateljice. Razdeljeni so bili glasovalni lističi in 
predlagana izvolitev dvočlanske komisije, ki bo ovrednotila pridobljene rezultate v povprečno 
vrednost.  
 
SKLEP SS: Tomaž Zupan in Sebastian Gorenc delujeta kot verifikacijska komisija pri 
oceni ravnateljice in podata poročilo. Imenovanje komisije je bilo potrjeno soglasno. 
 
SKLEP SS : 
Svet staršev je izglasoval povprečno oceno ocenjevanja staršev in sicer: 
Realizacija obsega programa 21,37 
Kakovost izvedbe programa 25,68 
Razvojna naravnanost zavoda 28,74 
Zagotavljanje materialnih pogojev 4,05 
Ter skupno oceno 79,84 
Predstavnikom sveta staršev v svetu zavoda se predlaga da z pridobljeno oceno 
ovrednotijo delo ravnateljice na glasovanju v svetu zavoda. (Pri glasovanju do se trije 
člani sveta staršev vzdržali glasovanja o tem sklepu, preostali pa so sklep potrdili.) 
 

• PREDSTAVITEV DELOVANJA ŠOLSKEGA SKLADA 

Opis delovanje šolskega sklada pošljemo kot prilogo k zapisniku. 

 

• STATUS POBUD S STRANI SS, NASLOVLJENIH NA OBČINO 

S strani sveta staršev ni bilo posebnih pobud, ki bi jih na občino posredoval g. Miha Jančar. 

 

• RAZNO 

 



 
 
 
 
 

 
• Predlog staršev: Svet staršev da pobudo zdravstvenemu domu, da organizira 

zdravniški pregled za učence podobno kot za predšolske otroke (na uro). Pobudo 

sestavi g. Aleš Bregar. 

• Predlog staršev: Starši učencev, ki obiskujejo podružnične šole, ob odsotnosti 

učencev odjavljajo malico na podružnici, kosilo pa na matični šoli. Želeli bi, da se 

odjava obeh obrokov uredi na eni telefonski številki. 

• Sklep o sprejemu novincev: Učitelj, razrednik novih učencev, je 2. šolski dan prisoten 

od 7. ure zjutraj in sprejema nove učence v šolo. 

 Predlog staršev POŠ Jevnica: OŠ Pridobi okvirno oceno stroškov prenove kopalnic 

na POŠ Jevnica, na podlagi katerega se nato prične postopke za izvedbo prenove 

prepotrebne sanacije. 

 

 

• Zadnja seja bo korespodenčna o nabavni ceni šolskih gradiv. 

 

Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:      Predsednica sveta staršev OŠ Gradec: 
Alenka Vidgaj                                           Nada Golouh 
 
 
 
 
Priloge:  
 

• Delovanje šolskega sklada OŠ Gradec 
 

 
 


