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Z A P I S N I K 
 

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

v ponedeljek, 19. septembra 2016 
 ob 18. uri v prostorih matične šole 

 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Petra Ivanušič, Damjan Semec, Aleš Bregar, Vanja 
Varlec, Alenka Vidgaj, Tomaž Zupan, Andrej Berčon, Elizabeta Mahkovec, Karmen Šifrer, 
Janez Žgajnar, Jasmina Kukovica, Sebastjan Gorenc, Barbara Avbelj, Nada Golouh, Anita 
Strmole, Rok Mitič, Mateja Cvikl, Sejad Tursum, Katarina Svetičič Gobec, Mojca Kimovec, 
Vlasta Klemenčič Berčon, Gordana Bojić, Nataša Merčun, Srečko Žnideršič, Sedina Mehič, 
Simona Godec, Nataša Pok, Polona Šinkovec, Sonja Zidar Urbanija, Urška Hrenovec Lotrič, 
Polona Vodnik 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Vasja Namestnik, Teja Kolenc, Mojca Cvikel, Miha 
Jančar, Gabrijel Lokar, Vesna Prebil, Damjan Malgaj, Monika Berčon 
 
Opravičeno odsotni člani sveta OŠ Gradec: Petra Hiršel Horvat 
 
 
Na začetku 1. seje je bil predlagan in sprejet: 
 
DNEVNI RED: 
 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 
2. Poročilo o šolskih projektih za leto 2015/2016 (ga. Jana Isoski) 
3. Šolski projekti v letu 2016/2017 (ga. Jana Isoski) 
4. Predstavitev analize NPZ za leto 2015/2016, predstavitev ukrepov za izboljšanje 

rezultatov NPZ (predstavniki aktivov) 
5. Poročilo o letni realizaciji letnega delovnega načrta za leto 2015/2016 (ravnateljica 

ga. Tatjana Gombač) 
6. Letni delovni načrt OŠ Gradec za leto 2016/2017 (ravnateljica ga. Tatjana Gombač) 
7. Predstavitev predloga ravnateljice o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec za leto 

2016/2017 
8. Razno 
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1. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV 
 

Predsednica sveta staršev ga. Nada Golouh je predstavila sklepe predzadnje in zadnje 
korespondenčne  seje.  
Sklep SS: Svet staršev  potrdi zapisnik korespondenčne seje SS v šolskem letu 
2015/2016 (potrditev nabavne cene učbenikov) 
 
Realizacija predlogov in sklepov 2. seje sveta staršev v šol. letu 2015/2016: 
Predlog staršev POŠ Jevnica: OŠ pridobi okvirno oceno stroškov prenove kopalnic na POŠ 
Jevnica, na podlagi katere se nato pričnejo postopki za izvedbo prenove prepotrebne 
sanacije. 
Rešitev: Ravnateljica bo posredovala ponudbo za sanacijo stranišč predstavniku 
staršev iz Jevnice. Starši so pripravljeni pridobiti donacijska sredstva za potrebno 
sanacijo. 
 
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. 
Rešitev: Iz Zdravstvenega doma Litija je prišel odgovor, da naročanje na uro zaradi 
narave dela ni možno. Možno je, da učitelj razrednik sam določi prvo in drugo skupino. 
Prva pride na sistematski pregled ob 8. uri, druga pa ob 10. uri. Tako bo čakalna doba 
krajša. Predavanja o zdravju pa se že izvajajo po šolah. 
 
V prilogi: Odgovor ZD na pobudo SS.pdf 
 
 
  
2. POROČILO O ŠOLSKIH PROJEKTIH ZA LETO 2015/2016 

Ga. Jana Isoski je predstavila poročilo o izvedenih projektih za šolsko leto 2015/2016. 

Seznam projektov je številen in zajema različna področja vzgoje in izobraževanja. Starše je 

pozvala tudi k ogledu spletnih razstav. 

Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s poročilom projektov preteklega šolskega leta. 

Za naslednje šolsko leto se v poročilo o projektih vključijo tudi rezultati le-teh. 

 

 

3. ŠOLSKI PROJEKTI V LETU 2016/2017 

 

Ga. Jana Isoski je predstavila projekte za šolsko leto 2016/2017. Tudi v letošnjem šolskem 

letu je izbor projektov pester in pokriva tako vzgojna kot izobraževalna področja. Projekti so: 

Zdrava šola, EVS prostovoljci v OŠ, Shema šolskega sadja, Mehak prehod iz vrtca v šolo, 

Lutka - to sem jaz, Kako hitro čas beži, Šolska olimpijada, Look a book, Z glasbo po 

Kresnicah, Telo, telesa, telesu, Šolski eko vrt, Spoznavajmo domačo pokrajino, Aktivno v 

središču, S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti.  

Ga. Jana Isoski je podala povabilo staršem na družabne dogodke, ki jih organizira 

šola,objavljene na spletni strani šole (http://www.osgradec.si/category/projekti/). 
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Pobuda staršev: Obveščanje glede družabnih dogodkov naj bo bolj učinkovito, morda tudi v 

pisni obliki. 

Predlog ravnateljice: Predlagam, da starši oblikujejo skupino in zastopajo OŠ Gradec na 

Litijskem teku. 

Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s predlogi projektov za naslednje šolsko leto. 

 
 
4. PREDSTAVITEV ANALIZE NPZ ZA LETO 2015/2016, PREDSTAVITEV UKREPOV ZA 

IZBOLJŠANJE REZULTATOV NPZ 
 

Slovenščina – 6. razred  

Šolsko povprečje pri slovenščini je 52,21 %. 

Državno povprečje pri slovenščini je 54,46 %. 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (52,21 %) je za 2,25 % nižji od povprečja v državi 

(54,46 %).  

 
Slovenščina – 9. razred  

Šolsko povprečje pri slovenščini je 53,14 %. 

Državno povprečje pri slovenščini je 53,54 %. 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (53,14 %) je za 0,4 % nižji od povprečja v državi 

(53,54 %). 

 

Matematika – 6. razred  

Šolsko povprečje pri matematiki  (6. razred) leta 2016 je 51,55%.  

Državno povprečje pri matematiki (6. razred) leta 2016 je 53,79%. 

 

Matematika – 9. razred  

Šolsko povprečje pri matematiki je 49,62 %.  

Državno povprečje pri matematiki je 51,51 %. 

 

Angleščina – 6. razred  

Šolsko povprečje pri angleščini v 6. r je 48,13%. 

Državno povprečje pri angleščini v 6.r je 49,55%. 

Državni dosežek je za 1,42% višji od povprečja na šoli. 
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Angleščina – 9. razred  

Državno povprečje pri angleščini je 61,58%.  

Šolsko povprečje pri angleščini je 57,14% in je za 4,2 % nižje od državnega 

 

Glej prilogo: porocilo_ldn_2015_16_OŠ Gradec.pdf 

 

Predstavniki aktivov so predstavili analizo dosežkov NPZ za posamezne predmete. Rezultati 
posameznih predmetov so pod državnim povprečjem. Predstavili so način priprave učencev 
na nacionalno preverjanje znanja za posamezen predmet in težave, s katerimi se srečujejo 
pri pripravi učencev  na NPZ. Učitelji si želijo boljše rezultate in učencem omogočajo različne 
aktivnosti pri pripravi na NPZ (arhivske pole, dodatni pouk ...) Razlogov za nižje rezultate je 
več, izstopajo pa: nezainteresiranost učencev, neredno delanje domačih nalog, dosežki 
preverjanja se učencem nikamor ne beležijo … 
 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil z analizo dosežkov pri NPZ  za šol. leto 
2015/2016. Starši naj motivirajo otroke k številčnejšemu obiskovanju DOD, DOP, 
opravljanju rednih domačih nalog, k reševanju arhivskih pol NPZ. Šola in strokovni 
delavci preverijo metode motiviranja učencev tudi na drugih šolah. 
  
Predlog člana SS: Šola naj se tudi osredotoči na učence, ki »hočejo« in želijo boljše rezultate 
in ne toliko na tiste, ki »nočejo«. 
Predlog člana SS: Učencem na podružničnih šolah naj bo omogočeno učenje tujega jezika 
že v 1. triadi. 
 
 
5. POROCILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2015/2016  

Ravnateljica ga.Tatjana Gombač je podala realizacijo letnega delovnega načrta za šol. leto 

2015/2016. 

Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega delovnega 

načrta za leto 2015/2016.  

Glej prilogo: porocilo_ldn_2015_16_OŠ Gradec.pdf 
 

 

6. LETNI DELOVNI NAČRT OŠ GRADEC ZA LETO 2016/2017 

Ravnateljica ga.Tatjana Gombač je predstavila letni delovni načrt za šol. leto 2016/2017. 

Sklep SS: Svet staršev se je seznanil z LDN za šolsko leto 2016/2017. 

Glej prilogo: LDN 16_17_OŠ Gradec 

 

Predlog staršev: Šola naj organizira zaključni izlet za devete razrede 
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7. PREDSTAVITEV PREDLOGA RAVNATELJICE O NADSTANDARDNIH STORITVAH 

OŠ GRADEC ZA LETO 2016/2017 

SKLEP: Sveta staršev potrjuje predlog nadstandardnih storitev za leto 2016/2017.  

 

8. RAZNO 

 

 Naslednji sestanek SS bo februarja v Hotiču; izvolitev novega predsednika SS 

 Tema naslednjega sestanka: Predstavitev mediacije 

 Predlogi in pobude staršev iz POŠ HOTIČ: 

- Telefon OPB je večkrat nedosegljiv 

- Vrtna uta zamaka in jo je treba popraviti 

- Šolski vrtiček ni bil urejen 

- Šolski koledar je bil na spletni strani prepozno objavljen 

- Učenci nimajo izbire med ID IN OPB - vsi morajo biti vključeni v eno ali drugo 

obliko 

- Šola nima telovadnice. Učenci tečejo tek na 100 m na cesti. Ali lahko pridejo 

večkrat letno v telovadnico matične šole? 

- Voda v Hotiču je že od aprila nepitna. Učenci pijejo prekuhano vodo. Ravnateljica 

pošlje analizo vode v vodomatu sanitarni inšpekciji. 

 Predlogi in pobude staršev iz POŠ VAČE: 

- Igrišče pri šoli je v popoldanskem času zaklenjeno. Ali je možno, da bi bilo 

odprto? 

Odgovor ravnateljice: Starši se dogovorijo z določeno osebo v KS, ki bo skrbela, da 

bo igrišče čez dan odprto, ponoči pa zaklenjeno. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
Priloge zapisnika: 
1. Odgovor ZD na pobudo SS.pdf 
2. porocilo_ldn_2015_16_OŠ Gradec.pdf 
3. LDN 16_17_OŠ Gradec.pdf 

-  
 
 
OP: Poslano po e-pošti 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:      Predsednica sveta staršev OŠ Gradec: 
Alenka Vidgaj                                           Nada Golouh 
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