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Z A P I S N I K  

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

 
v sredo, 19. aprila 2017 ob 17. uri na matični šoli OŠ Gradec. 

 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Petra Ivanušič, Aleš Bregar, Mateja Cvikl, Vanja 
Varlec, Nada Golouh, Tomaž Zupan, Katarina Svetičič Gobec (predhodno odšla ob 18.47), 
Vasja Namestnik, Andrej Berčon, Mojca Kimovec, Karmen Šifrer, Janez Žgajnar, Miha 
Jančar, Sebastjan Gorenc, Simona Godec, Barbara Avbelj 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec:  
Polona Vodnik, Sejad Tursum, Teja Kolenc, Monika Berčon 
 
Opravičeno odsotni člani sveta OŠ Gradec: Anita Strmole, Rok Mitić, Damjan Semec, 
Alenka Vidgaj, Elizabeta Mahkovec, Vlasta Klemenčič Berčon, Dagmar Širok, Mojca Cvikl, 
Nataša Mrčun, Srečko Žnideršič, Jasmina Kukovica, Gabrijel Lokar, Sedina Mehić, Vesna 
Prebil, Damjan Malgaj, Alenka Čebular, Sonja Zidar Urbanija, Urška Hrenovec Lotrič, 
Polono Šinkovec, Petra Hiršel Horvat, 
 
Gostje:  

 Marko Zajc, predstavnik Občine Litija v Svetu zavoda OŠ Gradec;  
 kandidati za ravnatelja Elissa Tawitian, Tatjana Gombač, Damjan Štrus, prisotni 

vsak na svoji predstavitvi 
 
 
VSEBINA 
 
Seja se prične ob 17h. Ugotovimo, da je prisotnih 16 članov sveta staršev, zato v skladu s 
15. členom Poslovnika sveta staršev OŠ Gradec, Litija, začetek seje odložimo za 15 
minut.  
 
Po preteku 15 minut nadaljujemo s sejo.  
 
Zaradi opravičene odsotnosti zapisnikarice ge. Alenke Vidgaj sprejmemo naslednji sklep:  
Sklep SS: Zapisnikarica te seje bo Mateja Cvikl.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Sledi pregled in potrditev naslednjega predlaganega dnevnega reda:  

 
1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 

2. Predstavitve kandidatov za prosto delovno mesto ravnatelja (vabljeni tudi 
predstavniki Sveta zavoda OŠ Gradec, imenovani s strani ustanoviteljice). 

3. Oblikovanje obrazloženega mnenja sveta staršev o vseh kandidatih za 
ravnatelja 

4. Razno 
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Sklep SS: Svet staršev potrjuje dnevni red seje.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
1. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE 
 
Zapisnik smo vsi člani sveta staršev prejeli po elektronski pošti. Predsednica sveta staršev 
nas povabi k temu, da še enkrat preberemo pregled sklepov 2. seje sveta staršev z dne 
7.3.2017:  
 

 Svet staršev se je seznanil s predstavitvijo projekta mediacije.  
 Svet staršev imenuje za predsednika sveta staršev Nado Golouh.  
 Nada Golouh bo predstavnica sveta staršev v Svetu zavoda OŠ Gradec.  
 Svet staršev imenuje in potrjuje za namestnika sveta staršev Aleša Bregarja. 
 Za komunikacijo z občino svet staršev pooblašča Miho Jančarja, ki v imenu staršev 

zastopa investicijske interese za izgradnjo šolske infrastrukture. 
 Svet staršev se je seznanil z letnim poročilom 2016 za OŠ Gradec.  
 Vodjo prehrane pozivamo, da še nadalje išče rešitve glede terminov kosil in malic. 
 Na POŠ Vače je potrebno preveriti, zakaj se alarm velikokrat vklopi, in napako 

odpraviti.  
 

Sklep SS: Svet staršev potrjuje zapisnik seje Sveta staršev, ki je potekala 7.3.2017.  
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA). 
 
2. PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA PROSTO DELOVNO MESTO RAVNATELJA 
 
Predsednica sveta staršev nas je seznanila s postopkom predstavitve. Na podlagi sklepa 
Sveta zavoda se predstavitev kandidatov izvede po vrstnem redu prispelih prijav na prosto 
delovno mesto ravnatelja, ki je: 

1. Elissa Tawitian 
2. Tatjana Gombač 
3. Damjan Štrus 

Predstavitve bodo potekale zaporedno, kandidati so prisotni le v času svoje predstavitve. 
Vsaka predstavitev je razdeljena na 3 dele: 15 minut za predstavitev, 15 minut za 
vprašanja in odgovore, 15 min za menjavo kandidatov in tehnično podporo – ta del se po 
potrebi lahko skrajša.  
 
Sklep SS: Svet staršev se strinja z načinom predstavitve kandidatov.  
Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA).  
 
Pridruži se nam ga. Elissa Tawitian in predstavi ter povzame svoj program, potem 
sledijo vprašanja in odgovori:   
 

 Vprašanje člana SS: Glede na to, da v vaši predstavitvi navajate vizijo in ideje, 
lahko prosim  poveste več o tem, kako nameravate le te spraviti iz teorije v prakso?  
Odgovor kandidatke: Uporabila bi organizacijske korake, ki so značilni pri 
organizaciji in izvedbi konkretnih projektov. Dokumenti in ideje, razviti na tak način v 
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širšem konsenzu kolektiva od spodaj navzgor so na ta način širše in bolje sprejeti, 
kot če bi bili narekovani od zgoraj navzdol glede na hierarhijo organizacije.  

 
 Vprašanje člana SS: Kakšen bo čez 20 let pogled nazaj in ocena potencialne 

spremembe vodstva v tem času?  
Odgovor kandidatke: Odgovor je odvisen od rezultatov primerjalne analize, 
izvedene na osnovi izbranih parametrov, ki bi omogočili realno oceno, kje in kakšen 
napredek je bil narejen.  

 
 Vprašanje članice SS: Kakšen pomen pripisujete NPZ-jem? V kolikor boste 

izvoljeni, kakšne rezultate NPZ-jev lahko pričakujemo ob koncu vašega mandata? 
Odgovor kandidatke: Kot članica nacionalnega odbora NPZ menim, da so rezultati 
NPZ podatek za učitelja in jih je potrebno pravilno interpretirati. Na primer, sama 
sem lansko leto učila 3. razrede, v katerih se je izvajalo NPZ, eden izmed njih je bil 
7% pod in drugi 7% nad povprečjem. Takšen rezultat sem pričakovala glede na 
sestavo teh razredov, namreč v prvem je bilo več učencev z dodatno strokovno 
pomočjo in nekaj tujcev, ki so imeli še težave z jezikom. Zato je za interpretacijo teh 
podatkov pomembna širša analiza, problem pa je v primeru večjega razkoraka med 
oceno otroka pri predmetu in njegovimi rezultati NPZ pri tem predmetu.  
Glede rezultatov konec obdobja ne morem ničesar obljubiti, obljubljam pa trud in 
resni pristop in delo v smeri izboljšanja teh rezultatov.  

 
 Vprašanje člana sveta zavoda: Poudarek v vašem programu je na 

izobraževalnem delu – kaj pa njegov vzgojni del? Glede na to, da ne izhajate iz 
lokalnega okolja, kako vidite sodelovanje z lokalno skupnostjo, tudi matične šole s 
podružnicami in pomen le tega? 
Odgovor kandidatke: Izobraževalni in vzgojni vidik morata biti tesno povezana, 
mora biti eno z drugim, da je dosežen želen učinek. Če hočeš otrokom posredovat 
neko vzgojno vsebino, je to najbolje narediti preko izobraževanja. 
Glede sodelovanja z lokalno skupnostjo pa že vrsto let delujem v zelo podobnem 
kraju kot je Litija, na Vrhniki. Tam smo npr. v pouk zgodovine oziroma v celoten v 
vzgojno-izobraževalni proces vključili tudi lokalne prireditve in dogodke. Šola mora 
dihati s krajem, biti lokalno naravnana, videti pa je treba tudi širše. Tu vidim 
možnosti kot so izoblikovanje učnih poti, bolj konkretno in aktivno povezovanje 
tega, kar se v samem kraju dogaja, z dogodki na šoli, npr. sodelovanje šolske 
dramske skupine in pevskega zbora, morda likovnikov na lokalnih prireditvah. 
Verjamem pa, da je sodelovanje stvar oseb, ki so vpletene; en skupen projekt 
poraja novega. Sama sem pripravljena in odprta za sodelovanje z lokalno 
skupnostjo in upam, da je pripravljenost za to tudi na strani predstavnikov lokalne 
skupnosti.  

 
 Vprašanje članice SS: Kaj bi spremenili pri delovnih zvezkih od 1. do 5. razreda – 

vaše mnenje, kaj bi spremenili? 
Odgovor kandidatke: Manj je več, bolje je, da otroci čim več pišejo sami, tudi 
zaradi razvoja grafomotorike.  

 
Ga. Elissa Tawitian se poslovi in odide, pridruži se nam ga. Tatjana Gombač ter 
predstavi ter povzame svoj program. Sledijo vprašanja in odgovori:  
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 Vprašanje članice SS: Kakšen pomen pripisujete NPZ-jem? V kolikor boste 
izvoljeni, kakšne rezultate NPZ-jev lahko pričakujemo ob koncu vašega mandata? 

 Odgovor kandidatke: Za ta odgovor bi potrebovali čarobno kroglo. Sama 
predvsem dajem velik pomen razvoju in napredku posameznega učenca, zato 
imamo sedaj načrtovano primerjalno analizo rezultatov v 6. in 9. razredu, da vidimo 
razvoj in koliko znanja je učenec pridobil, moti pa me, če se rezultate interpretira 
samo faktografsko.  
V prihodnje pričakujem izboljšanje, na šoli dajemo večji poudarek delu na tem, 
nenazadnje tudi pripravam, čeprav to ni zakonsko določeno. Po novem bomo delali 
tudi na tem, da morajo učitelji učencem zadeve vročiti, npr. pole, jih usmerjati, 
preverjati, kaj so dobili nazaj, ne pa zgolj pričakovati, da bodo učenci 
samoiniciativno iskali in reševali gradivo. Tako da smo že na tej poti, kar je tudi že 
ovrednoteno v mojem poročilu.  

 
 Vprašanje članice SS: Komu in zakaj bo namenjena senzorna soba? 

Odgovor kandidatke: Ta soba bo namenjena predvsem učencem s težavami, 
bodisi vedenjskimi, čustvenimi, učnimi, torej osebnostnimi težavami za umirjanje, 
sproščanje, povečanje pozornosti, za pomoč in pogovor. Namenjena bo vsem 
učencem, nenazadnje tudi če učenec nima odločbe, ima lahko posebnosti. Soba bo 
na prostoru sedanje oz. bivše govorilnice.  

 
 Vprašanje člana sveta SS: Koliko vam je ostalo energije za bolj za sredstva za 

šolo za vse sanacije z ustanoviteljico – odprtih je veliko projektov, da bi le te končno 
realizirali v naslednjem mandatu? 
Odgovor kandidatke: Še naprej bom zelo aktivna v komunikaciji z županom, sedaj 
sem kontaktirala tudi podžupanjo z željo po spremembah; podatke sem ob zadnjem 
obisku skupaj z računovodkinjo tudi finančno podkrepila. V poslovnem poročilu 
imamo 25.000 EUR presežka. To ne pomeni, da sem bila preskopa čez leto, ampak 
gre za financiranje z zamikom in na koncu leta nam je občina ta sredstva izplačala. 
Z ustanoviteljico smo dosegli dogovor o porabi sredstev – polovico bomo porabili 
takoj, polovico pa še pustili za zlato rezervo. Dogovori za nujne sanacije še 
potekajo, se še pogajamo, vendar po mnenju direktorice občinske uprave stvari 
niso tako nujne. Sredstva, ki jih uporabljam, so sestanki, opozorila, pošiljanje slik. 
Hvala tudi za pobude in sodelovanje s strani staršev. Velja pa: »več glasov, več 
vrednosti«. 

 
 Vprašanje člana sveta zavoda: Pripadnost učencev OŠ Gradec je premajhna, 

prav tako ni povezave / sodelovanja z gimnazijo Litija, ki je tu čez cesto. Zelo malo 
učencev se odloča za nadaljevanje šolanja na tej gimnaziji. Kaj boste naredili v 
zvezi s tem? 
Odgovor kandidatke:  Na šoli smo to prepoznali in s svetovalno službo je bila 
narejena analiza, ki sem jo predala tudi podžupanji. Dejansko se nekje po l. 2012 
pojavi prelom oz. trend, ko so učenci začeli iskati druge gimnazije namesto 
gimnazije Litija, kot so razne športne ali umetniške gimnazije; hkrati pa se je vmes 
zgodil še upad generacij, ki smo ga v osnovni šoli čutili pred leti, sedaj pa se čuti na 
gimnaziji.  
Gimnaziji Litija smo ponudili možnost predstavitve njihove dejavnosti na več 
načinov: na srednješolskem sejmu, na razredni uri in še dodatno za tiste, ki so se 
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težje odločali. Odprli smo jim vrata, tudi naše učence smo peljali tja na delavnice. 
Trenutno se je odprla pobuda o sodelovanju na področju IKT -  robotike – projekt, v 
okviru katerega bi bili dijaki mentorji učencem OŠ. Preko svetovalne službe pa 
zaznavamo, da učence na gimnazije drugam vlečejo tudi želja po več svobode in 
manj nadzora. 

 
 Vprašanje člana sveta zavoda: Vključenost šole v prireditve lokalnih skupnosti je 

premajhna – kako bo s tem vnaprej? 
Odgovor kandidatke: Šola je sodelovala na karnevalu (razen letos, ker smo imeli 
težave z bolniškimi odsotnostmi), na litijskem teku, na raznih komemoracijah, 
organizira vpis v zlato knjigo  in knjigo najboljših dosežkov (ki kroži po ustanovah). 
Pripadnost je stvar tako učitelja, kot tudi staršev in učenca. Učenci pogosto iščejo 
samo bonitete (npr. status kulturnika, športnika), niso pa pripravljeni prevzeti 
dodatnih obveznosti kot so sodelovanja na prireditvah. Dobro delujejo tudi akcije za 
solidarnostno pomoč učencem v stiski.  

 
 Vprašanje članice SS: Povezanost podružnic z matično šolo je premajhna – 

generacije se med seboj ne poznajo do prihoda učencev podružnice na matično 
šolo. Bo v prihodnje kaj drugače? 
Odgovor kandidatke: Na tem že delamo. Imeli smo že skupne ekskurzije, športne 
dneve, petošolska druženja, obisk učencev POŠ na matični šole, skupne šole v 
naravi, dejansko pa tega res v 1. triadi ni veliko. Ovire so problem prevozov in 
številčnost skupin ob združevanju. Dejansko se najbrž med učenci čutijo razlike v 
povezovanju in tekmovalnost, kar je težko premagovati, vendar pa so učitelji do 
vseh enaki. Možnost druženja bi ponudila tudi šolska olimpijada.  

 
 Vprašanje člana SS: Omenili ste promocijo naravoslovja, kar je zelo pohvalno. Ali 

gre tu za kakšen konkreten razpisan projekt, na katerega ste se prijavili, ali gre za 
samoiniciativo in vaše opažanje? 
Odgovor kandidatke: To je naše opažanje. Ker vidimo, kako se naši učenci 
usmerjajo za nadaljnje izobraževanje, zato se nam zdi zelo pomembno, da se s tem 
spoznajo čim prej. V ozadju je dejansko ideja profesorice fizike in matematike in 
njen interes, da deli svoje znanje z mlajšimi otroci iz vrtca. Ideja dejansko prihaja iz 
aktiva naravoslovja.  

 
 Vprašanje članice SS: Problem sodelovanja z Glasbeno šolo Litija-Šmartno in 

drugimi izobraževalnim ustanovami na lokalnem nivoju in problem prekrivanja 
dogodkov oz. prireditev – vaš komentar?  
Odgovor kandidatke: Dejansko se to dogaja, težava nastane, ko želimo vsi 
»izkoristiti« uspešne učence in pokazati njihove dosežke. Do sedaj so bili že 
poskusi usklajevanja, vendar ni uspelo, kot bi moralo. To si bom pribeležila in bom 
vložila dodatno energijo, da se v prihodnje  bolje uskladimo v tej smeri. 
 

Ga. Tatjana Gombač se poslovi in odide, pridruži se nam g. Damjan Štrus in 
predstavi ter povzame svoj program. Med predstavitvijo kandidata je po predhodnem 
opravičilu odšla ena članica SS, zato je od tu dalje predstavitev poslušalo 15 članov SS. 
Sledijo vprašanja in odgovori:  
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 Vprašanje članice SS: Kakšen pomen pripisujete NPZ-jem? V kolikor boste 
izvoljeni, kakšne rezultate NPZ-jev lahko pričakujemo ob koncu vašega mandata? 
Odgovor kandidata: Rezultati NPZ na OŠ Gradec trenutno res niso zavidljivi. 
Menim, da sicer šol ne gre razvrščati zgolj na osnovi rezultatov NPZ, ker kvaliteto 
osnovne šole definira še vrsta drugih dejavnikov, vendar pa je analiza rezultatov 
osnova za spremembe in izboljšanje. Svojo vlogo oz. vlogo ravnatelja vidim tudi v 
osebnem nagovoru učencev, ki so vključeni v NPZ, da se jim osebno pove, da gre 
za pomembne stvari – glede na podatke iz Letnega delovnega načrta se kaže, da 
sedanji odnos učencev do NPZ ni v redu in je potrebno delati tudi na tem.  
Glede rezultatov v prihodnje pa pričakujem, da bodo zlezli nad slovensko 
povprečje. 

 
 Vprašanje člana SS: Ste seznanjeni s problematiko POŠ Hotič – ne gre namreč 

samo za sanacijo, pač pa izgradnjo nove šole.  
Odgovor kandidata: Po zagotovilu oziroma informaciji s strani župana Občine 
Litija bo 1.9.2019 prvi šolski dan v novi POŠ Hotič. Menim, da je občina sicer res 
ustanoviteljica, ravnatelj pa je tisti, ki informira, usklajuje, pritiska in komunicira z njo 
v smeri želenih investicij; ravnatelj ne deluje iz pisarne in zelo pomembno je, da 
deluje kot dobri gospodar.  

 
 Vprašanje članice SS: Kako bi vplivali na cene delovnih zvezkov? V predstavitvi 

ste omenjali raziskovalne tabore – kaj pa stroški, kdo jih bo kril?  
Odgovor kandidata: Te stroške krijejo institucije, ki te tabore izvajajo. Ne gre 
namreč za tabore v dobesednem pomenu, to so lahko tudi npr. 8-urne delavnice, ki 
se jih učenci udeležijo na teh institucijah. Npr. takšna delavnica je bila izvedena na 
Fakulteti za gradbeništvo za dijake, ki so spoznavali osnove gradnje. Na ta način 
institucije navdušujejo in pridobivajo potencialne nove kandidate za izobraževanje. 
Glede delovnih zvezkov pa menim, da mora biti delovni zvezek kvaliteten in mora 
biti konec šolskega leta popisan  - poln. Dolgoročno bodo tako učbeniki kot delovni 
zvezki v elektronski obliki, v času mojega mandata pa se to najbrž še ne bo zgodilo. 
To je stvar, ki je trenutno še ne poznam dovolj. Sam imam kot učitelj izkušnjo izbire 
gradiva: delal bom v smeri, da učitelji izbirajo takšno gradivo, ki bo kvalitetno in 
cenovno sprejemljivo.  

 
 Vprašanje članice SS: Kakšen je vaš odnos oz. mnenje o uporabi tablic v prvi 

triadi?  
Odgovor kandidata: Vse nove tehnologije in njihova uporaba v vzgojno-
izobraževalnem procesu so dejansko aktualne predvsem za zadnjo triado, za prvi 
dve triadi skorajda ne. Razloge za uporabo teh tehnologij vidim v tem, da so to 
tehnologije, ki so učencem blizu in ki jih bodo najverjetneje uporabljali v svojem 
poklicu. Dejansko jih danes izobražujemo za poklice, ki jih sploh še ni. Bistveno je, 
da dobijo čim več kompetenc, ki jih bodo v življenju lahko uporabljali. 

 
 Vprašanje člana sveta zavoda: Kako vidite primerljivost uspeha podajanja snovi 

med učitelji oz. sistem ocenjevanja učiteljev? Npr. problem, ko je več generacij 
zapored  v razredu veliko število učencev z negativnimi ocenami.  
Odgovor kandidata: Kvaliteta učitelja se meri skozi njegovo delo, zadovoljstvo 
učencev, staršev kot tudi preko dosežkov učencev na raznih tekmovanjih, dodatnim 
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poukom ipd, in ne samo skozi način, kako učitelj ocenjuje. Veliko število negativnih 
ocen ni merilo, saj je za to lahko več možnih vzrokov. Potrebna je analiza stanja, 
pogovor in iskanje rešitev. Zagotovo pa takšno stanje ne sme biti dolgoročno 
vzdržno. Zadovoljni učenci imajo za posledico tudi zadovoljne učitelje.  

 
 Vprašanje člana SS: Delo s projekti – kaj ste mislili, ko ste v predstavitvi omenili 

bolj previdno delo s projekti? 
Odgovor kandidata: Na šoli, kjer je veliko zaposlenih, lahko živi veliko projektov. 
Če so kvalitetni, je to v redu, ni pa v redu, če gre za »projekte zaradi projektov«. 
Zaradi tega ne sme trpeti vzgojno-izobraževalno delo, ne sme biti nesprejemljivih 
stroškov ipd., vsi akterji pa morajo skozi projekt nekaj pridobiti, tako učenci kot 
učitelji. Pomembna je ocena in spremljanje projektov, potem sledi odločanje. 

 
 Vprašanje članice SS: V predstavitvi ste omenili skupno ekskurzijo ter sproščeno 

druženje učiteljev in staršev. Sama sem bila kot edini starš prisotna na nekem 
predavanju za učitelje in starše, kjer je bil podan tudi ta predlog, in me je presenetil 
negativen odziv učiteljev, ki očitno niso navdušeni nad tem. Menim, da bo to velik 
izziv in želim, da bi vam uspel  - kako boste to izpeljali? 
Odgovor kandidata: Res morajo potrebo po tem in pozitivne učinke začutiti oboji, 
tako učitelji kot starši. Upam, da bomo pozitivno presenečeni nad odzivom učiteljev.  

 
G. Damjan Štrus se poslovi in odide, prav tako odide član sveta zavoda g.  Marko 
Zajc. 
 
Svet staršev v nadaljevanju sprejme naslednji sklep: 
 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s programi in predstavitvami kandidatov za 
ravnatelja.  
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA).  
 
 
3. OBLIKOVANJE OBRAZLOŽENEGA MNENJA SVETA STARŠEV O VSEH 
KANDIDATIH ZA RAVNATELJA 
 
Predsednica SS nas je seznanila: 
- Svet staršev je bil dne 3.4. pozvan s strani sveta zavoda, da poda obrazloženo mnenje o 
vseh kandidatih za ravnatelja OŠ Gradec, ki izpolnjujejo pogoje.  
 - da svet staršev obrazloženo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, oblikuje na 
seji in ga navede v zapisniku. Obrazloženo mnenje, opremljeno s podpisom predsednika 
sveta staršev, se posreduje svetu zavoda.  
- s predlaganim postopkom oblikovanja mnenja in posebej opozorila na nesprejemljivost 
sovražnega govora. Člani sveta staršev svoja mnenja o posameznem kandidatu zapišemo 
na list in oddamo v škatlo. Oddana mnenja so anonimna, prebrana in takoj pred člani 
sveta zapisana v Prilogo 1 tega zapisnika.  
 
Pripomb ni bilo.  
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Predsednica je razdelila pripravljene liste z imeni kandidatov ter pozvala člane SS, da 
zapišejo svoja mnenja. Po 10 minutah je liste zbrala v škatlo, jih premešala za zagotovitev 
anonimnosti. Vsa mnenja smo prebrali pred vsemi (Aleš Bregar) in sproti zapisali v Prilogo 
1 (Mateja Cvikl).   
 
Pripomb ni bilo.  
 
Sklep o MNENJU SS: Svet staršev je podal obrazloženo mnenje o vseh kandidatih 
za ravnatelja. Podrobno obrazloženo mnenje o posameznih kandidatih s strani sveta 
staršev je v Prilogi 1 tega zapisnika.  
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA). 
 
Sklep SS:  Svet staršev bo sklep o mnenju skupaj z Prilogo 1 posredoval svetu 
zavoda.  
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA). 

 
Vpogled v podrobno obrazloženo mnenje o posameznih kandidatih, ki je Priloga 1 k tem 
zapisniku, bo mogoč na vpogled v tajništvu OŠ Gradec. 
 
4. RAZNO 
 
Ravnateljici so bila poslana vprašanja, ki so jih starši podali na podlagi vabila na svet 
staršev dne 5.4.. Ravnateljica do začetka seje še ni podala odgovorov na podana 
vprašanja, to bo storila naknadno v pisni obliki.  
 
Naslednja seja sveta staršev bo dopisna. Svet staršev bo pozvan, da poda soglasje k 
predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 
2017/2018.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.10. 
 
 
 
Zapisala 
Mateja Cvikl 

Predsednica sveta staršev OŠ Gradec 
Nada Golouh 

 
 
Priloge:  
 

 Priloga 1: PODROBNO OBRAZLOŽENO MNENJE O POSAMEZNIH KANDIDATIH S STRANI 
SVETA STARŠEV  

Vpogled v podrobno obrazloženo mnenje o posameznih kandidatih, ki je Priloga 1 k tem 
zapisniku, bo mogoč na vpogled v tajništvu OŠ Gradec. 
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