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Z A P I S N I K 

 
1. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2017/2018, ki je bila 

 
 v sredo, 20. septembra 2017 

 ob 18. uri v prostorih matične šole 
 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Petra Ivanušič, Damjan Semec, Aleš Bregar, Vanja 
Varlec, Alenka Vidgaj, Karmen Šifrer, Janez Žgajnar, Jasmina Kukovica, Sebastjan Gorenc, Barbara 
Avbelj, Nada Glouh, Anita Strmole, Katarina Svetičič Gobec, Sedina Mehič, Simona Godec, Sonja 
Zidar Urbanija, Goran Tomaš, Darja Copot, Valerija Lazar, Sašo Jovanovič, Marta Vencelj, Peter 
Rutar, Vasja Namestnik,  Mateja Mahkovec, Boštjan Sukić, Melita Uštar, Nika Planinšek, Mojca 
Jančar, Suzana Kukovica, Mateja Južnik, Maja Štebih, Sabina Tomac, Karmen Merela, Natja Tori, 
Alenka Čebular, Alenka Berčan, Zdenka Juvan Nagode 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec 
 
Opravičeno odsotni člani sveta OŠ Gradec: Andrej Berčon, Mojca Kimovec, Miha Jančar, 
Lidija Merela, Damjan Malgaj, Meta Ponebšek, Petra Hiršelj Horvat, Laura Južnik Rotar 
 
Na začetku 1. seje je bil predlagan in sprejet: 
 
 
DNEVNI RED 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 

2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/2017 

     (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

3. Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2017/18 (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

4. Predstavitev predloga ravnatelja o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec za šol. leto 

2017/18 (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

5. Podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za 

subvencioniranje šole v naravi (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

6. Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev  

7. Izvolitev predstavnika staršev v svetu zavoda 

8. Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z občino 

(predlog: g. Miha Jančar) 

9. Delo šolskega sklada (predsednica upravnega odbora šolskega sklada OŠ Gradec 

(ga. Maja Jeglič) 

10.  Pobude, predlogi in vprašanja staršev  
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1. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV 
 

Predsednica sveta staršev je predstavila sklep 4. seje. Četrta seja Sveta staršev OŠ Gradec v šolskem 
letu 2016/2017 (dopisna) je potekala od 3. 6. 2017 do 8. 6. 2017. Na njej je bil sprejet sklep: “Sklep: 
Svet staršev OŠ Gradec daje soglasje k predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv za šolsko leto 2017/2018.” 

 
Sklep SS: Svet staršev potrjuje zapisnik 4. seje OŠ Gradec v šolskem letu 2016/2017 (sklep 
soglasno sprejet) 
 
  
2. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO 

LETO 2016/2017 
 

Svet staršev  se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2016/2017. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta je bilo poslano kot priponka vabilu na 1. 
sejo in so ga prejeli vsi predstavniki sveta staršev. 

 

Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2016/2017 (sklep soglasno sprejet) 

 

3. LETNI DELOVNI NAČRT OŠ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 

Ravnatelj g. Damjan Štrus je predstavil letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018. Predstavil je 
vizijo OŠ Gradec in željo, da postane šola odgovornih učencev, učiteljev in staršev.  

 

Sklep SS: Svet staršev daje pozitivno  mnenje k letnemu delovnemu načrt OŠ Gradec za šolsko 
leto 2017/18 (sklep soglasno sprejet) 

 
 
4. PREDSTAVITEV PREDLOGA RAVNATELJA O NADSTANDARDNIH 

STORITVAH OŠ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 
 

Ravnatelj g. Damjan Štrus je predstavil predlog o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec. V programu 
ostajata ekskurziji. Ekskurzija London (vključen tudi ogled mesta Oxford) ter Salzburg oz. Lienz 
(dvodnevna ekskurzija). 

 
Sklep SS: Svet staršev daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah OŠ 
Gradec za šolsko leto 2017/18 (sklep soglasno sprejet) 
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5. PODROBNEJŠI KRITERIJI IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE DODELITVE 

SREDSTEV UČENCEM ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 
 

Ravnatelj g. Damjan Štrus je predstavil podrobnejši kriterij in postopek za uveljavljanje dodelitve 
sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi. Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje 
šole v naravi pri učencu upošteva kriterije iz 13. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi. 

Podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole 
v naravi je stopil v veljavo z dnem 21. 9. 2017, ko ga je sprejel Svet šole OŠ Gradec. 

Sklep SS: Svet staršev daje pozitivno mnenje k podrobnejšim kriterijem in postopku za 

uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi (sklep soglasno 

sprejet) 

 

6. IZVOLITEV PREDSEDNIŠKEGA ODBORA SVETA STARŠEV 
 

Po poslovniku SS OŠ Gradec se na prvi seji sveta oblikuje predsedniški odbor, kateri je sestavljen iz 
po enega člana iz vseka triade matične šole in enega člana iz vsake podružnične šole. Predsedniški 
odbor je ožje posvetovalno telo.  

Predsednica SS je vodila izvolitev predsedniškega odbora SS.  

Sklep SS: Svet staršev potrjuje naslednjo sestavo predsedniškega odbora sveta staršev 

MŠ 1., 2., 3. razred Aleš Bregar 

MŠ 4., 5., 6. razred Alenka Vidgaj 

MŠ 7., 8., 9. razred Peter Rutar 

POŠ Vače Alenka Čebular 

POŠ Hotič Janez Žgajner 

POŠ Kresnice Suzana Kukovica 

POŠ Jevnica Sebastjan Gorenc 

(sklep soglasno sprejet) 

 

7. IZVOLITEV PREDSTAVNIKA SVETA STARŠEV V SVETU  ZAVODA 
 

Predsednica sveta staršev je predstavila in izpostavila 46. člen Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Člen poudarja, da morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani 
delavci in starši vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružničnih šol. Za predstavnika 
sveta staršev je bil predlagan g. Janez Žgajnar, ki je predstavnik staršev iz podružnične šole Hotič. 
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Sklep SS: Svet staršev je izvolil predstavnika staršev Janeza Žgajnarja (Hotič) v svet šole 

 ZA: 36  PROTI: 0   VZDRŽANI: 1 

 

8. IZVOLITEV OZIROMA POTRDITEV PREDSTAVNIKA SVETA STARŠEV ZA 
KOMUNIKACIJO Z OBČINO 
 

Za komunikacijo z občino smo v preteklosti pooblastili Miho Jančarja, ki je v imenu sveta staršev zelo 
uspešno zastopal investicijske interese za izgradnjo šolske infrastrukture: prizidek v Kresnicah, 
preplastitev igrišča Hotič, kotli na MŠ, okna v srednjem traktu MŠ …Predstavniki sveta staršev 
predlagamo, da tudi v prihodnje g. Miha Jančar vodi in izvaja komunikacijo z občino. 
 
Sklep SS:  Za komunikacijo z občino svet staršev pooblašča Miho Jančarja, ki v imenu staršev 
zastopa investicijske interese za izgradnjo šolske infrastrukture (sklep soglasno sprejet) 
 
Sklep SS:  Miha Jančar v imenu sveta staršev na občino naslovi PISNI POZIV k izvedbi nujnih 
investicijskih del na OŠ Gradec (sklep soglasno sprejet) 

 
 

9. DELO ŠOLSKEGA SKLADA 
 

Priloga k zapisniku. ŠOLSKI SKLAD OŠ GRADEC.ppx. 

 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil z delom šolskega sklada. 
 
 
 
10. POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA STARŠEV 
 
Vprašanje člana SS (POŠ Jevnica): Kdaj bo realizirana adaptacija sanitarij in vodotokov? 
Odgovor ravnatelja: Naša želja je, da bi bila realizirana v naslednjih poletnih počitnicah. Velika 
razlika je v ponudbah (pridobljeni imamo dve ponudbi, pridobili bomo še en predračun, v katerega 
boste imeli vpogled tudi starši). Odvisno je tudi od poteka drugih del, saj je na prvem mestu streha v 
Kresnicah, na drugem kanalizacija na matični šoli, nato pa sanitarije na POŠ Jevnica. Predvidena 
realizacija v letnih počitnicah 2018. 
 
Vprašanje člana SS (POŠ Jevnica): Tudi na POŠ Jevnica bi potrebovali nova igrala. Naša želja je, 
da bi ogledi in načrti za igrišče pri matični šoli potekali sočasno z ogledi na POŠ Jevnica. 
Odgovor ravnatelja: Ga. Darja Rajšek je že kontaktirala z izvajalci. Postopek bo tekel istočasno s 
POŠ Jevnica.  
Pobuda SS (POŠ Kresnice): Predlagam, da se istočasno vključi še problematika igral v POŠ 
Kresnice.  
Vprašanje člana SS (Kresnice): Kdaj bo igrišče pridobilo koš za košarko? 
Odgovor ravnatelja: Iščemo ugodno ponudbo za realizacijo. 
 
Predlogi ravnatelja:  

1. Za vse probleme in kritične situacije želim, da se pisno obrnete name. Le tako lahko realno 
ocenim situacijo. 
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2. Učilnica 7.a nima projektorja. OŠ Gradec bi potrebovala večje število projektorjev. Starše in 
ostale člane SS naprošam za pridobitev morebitnih donatorjev za kritje sredstev za 
projektorje. Ga. Jana Isoski meni, da so bolj primerni stacionarni projektorji. 

3. Za morebitne donatorske akcije so že pripravljeni dopisi. 
4. Poligon za izpit kolesarjev je že star - pobuda za donacijo za novega. 
5. Ravnatelj želi dobiti neko problematiko kot dopis s podpisi, iz katerega je razvidno, koliko 

staršev stoji za dano pobudo.  
 

Ideja članice SS: Zelo dobro bi bilo pristopiti k nekaterim evropskim projektom, ki omogočajo 
finančna sredstva za nabavo potrebnih pripomočkov in energetsko sanacijo objektov.  
Predlog SS: Članica SS se pozanima, kateri projekti bi bili primerni, ter sporoči idejo predsednici SS 
in ravnatelju.  
Dne 21.09. je bila vodstvu šole posredovana pridobljena informacija glede možnosti kandidiranja na 
razpisih. 
 
Vprašanje člana SS: Kakšna je dolgoročna rešitev za prevoz učencev iz Gore pri Pečah? 
Odgovor ravnatelja: Ta kraj je pomemben za Vače, saj nekateri otroci obiskujejo že vrtec. Imeli smo 
kar nekaj pogovorov. Za letošnje šolsko leto je sprejet dogovor, da v eno smer vozi učence prevoznik, 
v drugo smer pa sami starši. Občina Moravče je zagotovila, da bo del stroškov prevoza staršem 
povrnila.  
Naknadna informacija:  Občina Moravče je staršem odgovorila, da niso upravičeni do sredstev, tako 
da starši krijejo prevoz sami. 
 
Vprašanje g. ravnatelja: S strani staršev POŠ Vače je bila izražena želja, da bi se verouk za učence 
1. razreda izvajal v šoli, saj pot med župniščem in POŠ Vačami ni varna šolska pot. Hkrati je prišlo s 
strani župljana kresniške župnije do podobnega vprašanja v zvezi z izvajanjem verouka v POŠ 
Jevnica.  Ravnatelj je povprašal svet staršev kot njegov posvetovalni organ za mnenje glede možnosti 
izvedbe verouka v prostorih POŠ Vače  in POŠ Jevnica. Mnenja so bila deljena: 

- izraženo je bilo nestrinjanje 
- zadržanost do predloga 
- predlagana je bila izvedba verouka v gasilskem domu 
- strinjanje in primer prakse iz sosednje občine, ki to na POŠ izvaja  

Svet staršev ni zavzel enotnega stališča.  

Sklep SS: Najprej je potrebno preveriti zakonodajne postopke, ki obravnavajo sledečo tematiko, 
potem naj se pisna pobuda naslovi na g. ravnatelja.  

Odgovor ravnatelja, prejet dne 15. 10. 2017: Glede na 72. člen ZOFVI menim, da ni zakonske osnove 
za izvajanje verouka. V lokalni skupnosti namreč imajo ustrezne prostore. 
  
Vprašanje člana SS: Učenci iz Kresniških Poljan, Jevnice, Ribč, Golišča in Verneka prihajajo zelo 
pozno domov zaradi čakanja na zapornicah v Kresnicah. Ali je možna kakšna rešitev? 
Odgovor ravnatelja: Ga. Jana Isoski bo preverila pri prevozniku, kakšne so možnosti glede prevoza 
do Senožet. 
Mnenje člana SS: Nikakor se ne strinjam, da bi kresniški oz. katerikoli otroci hodili skozi kakršen 
koli podhod ali prečkali železniško progo! 
Sklep SS: Šola z ustanoviteljico prouči možnost krajše in enako varne poti za učence. 
 
Vprašanje g. ravnatelja: Na nekaterih šolah je počitniško varstvo, ki ga organizira šola, plačljivo. 
Zanima me mnenje članov SS.  
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Sklep SS: Svet staršev se strinja, da starši za organizirano počitniško varstvo plačajo simboličen 
prispevek  (sklep soglasno sprejet) 
Opozorilo predstavnice SS - ali bo problem z izdajanjem računov za to simbolično ceno?  
 
 
Naslednja seja sveta staršev bo februarja ali marca, kjer bomo med drugim obravnavali: 

•  poročilo o učno-vzgojnih rezultatih  

•  poročilo o poslovanju šole in šolskega sklada v preteklem koledarskem letu 

•  poslovnik in 

•  imenovali upravni odbor šolskega sklada.  

 

Predsedniški odbor sveta staršev bo pripravil poslovnik, ki bo predmet razprave na seji sveta staršev. 
Pobuda vezana na upravni odbor šolskega sklada: išče se še član, ki ima socialni čut in podjetniško 
žilico. 
 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala 
Alenka Vidgaj  

Predsednica sveta staršev OŠ Gradec 
Nada Golouh  

 
Priloge: 
LDN1718.pdf 
ŠOLSKI SKLAD OŠ GRADEC.ppx 
Vprašanja staršev - Svet staršev 20-09-2017.pdf 
Odgovori na odprta vprašanja seje Sveta staršev 07-03-2017-2.pdf 
Vprašanja vezana na LDN1718(svet staršev).pdf 

 


