
Zapisnik 16. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v torek 20.9.2016, ob 17.30 uri v prostorih 

Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija. 

Prisotni člani: Barbara Avbelj,Nada Golouh, Jože Hostnik,  Astrid Žibert, Andreja Bregar Rop, Sevludin 

Halilović, Ana Terzić, Vanja Arhnaver 

Drugi prisotni: Tatjana Gombač-ravnateljica, Renata Fele-zapisnikar 

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec  Obolnar,Miha Jančar, Marko Zajc. 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov  15. redne  seje 

2. Poročilo o realizaciji LDN 2015/2016 

3. Predlog LDN za šolsko leto 2016/2017 

4. Pravilnik o šolski mediaciji 

5. Razno (predlogi, pobude in vprašanja) 

 

Sejo  je pričela predsednica sveta zavoda. Povedala je, da so nov mandat pričeli člani s strani 

ustanoviteljice in sicer sta dva člana ostala ista kot prejšnji mandat (g. Jože Hostnik  in g. Marko Zajc) 

na novo pa se nam je pridružila ga. Tjaša Brinovec Obolnar.  

Nadaljevala je z dnevnim redom predlaganim za današnjo sejo.  Člani so dnevni red soglasno potrdili. 

G. Hostnik je mnenja, da so seje sveta zavoda časovno predolg, zato je podal predlog o tem ,da  ima 

vsak član razpravo na točko dnevnega reda omejeno na 5 min in možnost  ene replike. 

Ga.Golouh se ni strinjala s številom replik, je pa pozitivnega mnenja, kar se tiče skrajšanja sej. 

Ga. Gombač je prisotne opomnila, da imajo gradivo posredovano že nekaj dni pred sejo, zato lahko 

pred sejo po elektronski pošti  pošljejo morebitna vprašanja, mnenja ali predlogi.  

SKLEP št. 1: Člani so  potrdili predlog o omejitvi časa razprave in replik na sejah sveta zavoda. 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja 

SKLEP št. 2: Člani sveta zavoda so soglasno dnevni red 16. seje sveta zavoda 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K točki 1 - Pregled sklepov 15. redne seje 

SKLEP št. 1: Člani sveta zavoda so soglasno potrdili sklepe  13. redne in 14. korespondenčne seje. 

SKLEP št. 2: Člani sveta zavoda so soglasno potrdili dopolnitev 2. točke dnevnega reda: Finančni načrt 

za leto 2016, Kadrovski načrt za leto 2016 in Program dela OŠ Gradec za leto 2016. 

SKLEP št. 3: Člani sveta zavoda so soglasno potrdili  Finančni načrt za leto 2016. 

SKLEP št. 4: Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Kadrovski načrt za leto 2016. 

SKLEP št. 5: Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Progam dela OŠ Gradec za leto 2016. 

Osnovne šole Gradec – Tatjane Gombač v letu 2015 in ta znaša 86,4%. 



SKLEP št. 6: Člani sveta zavoda so potrdili % meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice  

SKLEP št. 3: Zapisnik 15. seje sveta zavoda  je bil soglasno potrjen. 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K točki 2: Poročilo o realizaciji LDN 2015/2016 

Go. Golouh je zanimalo, ali drži (kot je napisano v poročilu na str. 65) da se pri učencih s posebnimi 

potrebami, sestankov udeležijo vsi učitelji, ki učenca učijo. Odgovor je: da. 

Ga.Gombač je prisotnim razložila razliko med subvencijo in sofinanciranjem iz MIZŠ-ja in kakšen je 

postopek pri subvenciji šolske malice ali sofinanciranjem  npr. šole v naravi. Starši oz. učenci se v 

nobenem primeru ne izpostavijo. 

SKLEP št. 4: Poročilo o realizaciji LDN 2015/2016 je bilo potrjeno. 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K točki 3: Predlog LDN za šolsko leto 2016/2017 

Ga. Gombač je prisotne pozvala k morebitnim vprašanjem v zvezi z LDN-jem. 

G. Hostnik je povedal, da je LDN zelo pregleden, sam pa med predmetnikom pogreša domovinsko 

vzgojo. Kar se tiče državnih praznikov je zasledil le Prešernov dan. Zdi se mu, da je premalo poudarka 

na tem, da učenci velikokrat ne vedo, kaj točno pomeni oziroma zakaj praznujemo 25. junija – dan 

državnosti, ali 26. decembra – dan samostojnosti. 

Ga. Gombač mu je povedala, da na šoli pred tema dvema praznikoma obvezno poteka 10 minutna 

proslava po zvočniku, da jo slišijo vsi učenci. 

Ga. Golouh je dobila informacij o poteku dela šolskega radia. Lahko ga obravnavamo v izbirni vsebini 

ali interesni  dejavnosti. 

G. Golouh je zanimalo kako se izvaja »bralna in funkcionalna pismenost » na šoli. Izvajanje le-te smo 

začeli izvajati že v 1. razredu s pomočjo terapevtske psičke nato se nadaljuje preko interesne 

dejavnosti -  bralno poslušanje. 

Pri pouki morajo učenci  z besedami opisati npr.  kaj vidijo pri kemijskem eksperimentu , razložiti 

pravilo pri igri šaha,…itn. 

  

SKLEP št. 5: Člani sveta zavoda so soglasno potrdili predlog LDN za leto 2016/2017. 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K točki 4: Pravilnik o šolski mediaciji 

Ga. predsednica je navzočim razložila nekaj podrobnosti glede Pravilnika o mediaciji, ki naj bi ga po 

pregledu sprejeli na eni od prihodnjih sej sveta zavoda. 

Ga. Golouh je podala predlo g za spremembo v 8. člen u zakona 



 

8. člen 

Primeri za mediacijo 

Mediacijo se lahko predlaga oz. izvede v primerih: 

o nezadovoljstva; 

o prepira; 

o sporov, ki so posledica opravljanja, žaljenja, pomanjkanja strpnosti; 

o ko je medsebojna komunikacija slaba ali se poslabša; 

o ko si udeleženci želijo izboljšati medsebojno sodelovanje ali komunikacijo; 

o ko potrebujejo ali želijo pomoč mediatorja pri pogovoru; 

o ko lahko mediacija prispeva k bolj konstruktivni komunikaciji. 

 

Tako, da bi na prvo mestu namesto »nezadovoljstva« uvrstili » fizično nasilje«. 

Ga. predsednica je povedala, da bo upoštevala ta predlog. 

 

SKLEP št. 6: Člani sveta potrdijo, da bodo do 30.9.2016 – Pravilnik pregledali, podali svoje mnenje 

oz. spremembe Na naslednji seji  pa se Pravilnik o mediaciji  potrdi. 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K točki 4: Razno (predlogi, pobude,vprašanja) 

Ga. Avbelj je povedala, da so na seji sveta staršev  obravnavali temo, da se v Poročila vpisujejo 

realizirane stvari in ne ciljev, ki naj bi bili doseženi. 

Go. Golouh je zanimalo zakaj je pri projektu »Primi šolo za roge«  bila v lanskem šolskem letu v 4. 

razredu izvedena le ena delavnica. 

Ga. Brega Rop je povedala, se je izvajanje projektov, ki se izvajajo v višjih razredih , prestavilo v nižje 

razrede,  izvajajo pa se postopoma :  enkrat v 4, nato 5. razredu in tako naprej. Rezultati  pa se 

ponavadi pokažejo v 6. oz. 7. razredu.  

Drugih predlogov, pobud in vprašanj pod to točko ni bilo zato se je predsednik zahvalil članom sveta 

zavoda za udeležbo in sejo zaključil ob 19.00. uri. 

 

 Zapisala:  Predsednica Sveta zavoda: 

              Renata Fele                                                                                                      Vanja Arhnaver 

 

 


