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Z A P I S N I K 
 

2. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2017/2018, ki je bila 
torek, 10. aprila 2018 

 ob 18. uri v prostorih POŠ Vače 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Aleš Bregar, Valerija Lazar, Nada Golouh, Vanja 
Varlec, Alenka Vidgaj, Meta Ponebšek, Sašo Jovanovič, Marta Vencelj, Peter Rutar,Katarina 
Svetičič Gobec,Andrej Berčon, Mojca Kimovec, Janez Žgajnar, Laura Južnik Rotar, Mojca 
Jančar, Lidija Merela, Sebastjan Gorenc, Simona Godec, Sabina Tomac, Karmen Merela, 
Natja Tori, Alenka Čebular, Alenka Berčan, Sonja Zidar Urbanija, Zdenka Juvan Nagode, 
Barbara Avbelj 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Goran Toaš, Anita Strmole, Vasja Namestnik, 
Karmen Šifrer, Boštjan Sukič  
 
Opravičeno odsotni člani sveta OŠ Gradec: Petra Ivanušič, Damjan Semec, Miha Jančar, 
Mateja Mahkovec, Melita Uštar, Nika Planinšek, Jasmina Kukovica, Mateja Južnik, Maja 
Štebih, Damjan Malgaj, Petra Hiršel Horvat, Darja Copot 
 
 
Na začetku 2. seje je bil predlagan in sprejet razširjen: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 

2. Predstavitev POŠ Vače (Jernej Grdun) 

3. Delo šolskega sklada (predsednica upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Gradec: 

Maja Jeglič) 

4. Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada OŠ Gradec 

5. Predstavitev dejavnosti Sam svoj mojster (Aleš Bregar) 

6. Vzgojno-izobraževalni objekt Hotič (Janez Žgajnar) 

7. Poročilo o delu v šolskem letu 2017/2018 (ravnatelj) 

8. Pobude, predlogi in vprašanja staršev 

  
1. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV 

 
Predsednica sveta staršev ga. Nada Golouh je predstavila zapisnik zadnje seje. 
 
Sklep SS: Svet staršev potrjuje zapisnik 1.seje OŠ Gradec v šolskem letu 2017/2018. 
(sklep soglasno sprejet) 
 
  
2. PREDSTAVITEV POŠ VAČE (JERNEJ GRDUN) 

 
Priloga: Predstavitev POŠ Vače 
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Vodja POŠ Vače, g. Jernej Grdun je podal nekaj osnovnih informacij o šoli. Predstavil je 
izbirne predmete, ki se izvajajo na šoli, nadstandardne dejavnosti ter projekte, ki se izvajajo 
na šoli. Šola živi s krajem, saj sodeluje z vrtcem, KS Vače, različnimi lokalnimi društvi, učenci 
pa nastopajo tudi na različnih prireditvah (Andrejev sejem, božično-novoletni sejem, 
obeležitev Slovenskega kulturnega praznika na Geoss-u,…) 

Vprašanje staršev:  Ali so kakšne možnosti za dostop do šolskih igrišč čez vikend in v 
popoldanskem času? 

Odgovor vodje POŠ Vače: Šola je zaiteresirana za to, da igrišče uporabljajo tudi krajani v 
popoldaneskem času, vendar je potrebno najti osebo, ki bo prevzela odgovornost za 
uporabo, imela pregled nad dogajanjem in vsak večer ob dogovorjeni uri pregledala 
urejenost igrišča in ga zaklenila. Ker se niso upoštevali dogovori o zapiranju igrišča, se je ta 
možnost ukinila. Šola ne more zagotoviti varnosti lastnine v popoldanskem času, če starši 
prevzamejo odgovornost in igrišče zaklepajo se lahko sprejme dogovor. 
 
Predlog SS: Predstavnica sveta staršev POŠ Vače in vodja POŠ Vače se uskladita pri 
dogovoru in dogovor predstavnica sveta staršev posreduje ostalim staršem. (sklep 
soglasno sprejet) 
 
Sklep SS: G. Grdun je svetu staršev predstavil POŠ Vače. (sklep soglasno sprejet) 
 

3. PREDSTAVITEV DELOVANJA ŠOLSKEGA SKLADA (predsednica upravnega odbora 
šolskega sklada ga. Maja Jeglič) 
 

Priloga: Šolski sklad predstavitev 10-04-2018 

Maja Jeglič je predstavila delovanje šolskega sklada za obdobje štirih let (maj 2014 -maj 
2018). Upravni odbor si je v tem obdobju trudil, da šolskemu skladu povečajo pomen, 
prepoznavnost njegovega delovanja, nalog, predvsem pa približati pomen šolskega sklada 
staršem. 

Pri zbiranju sredstev je opozorila na možnost pridobivanja sredstev, ki bi jo starši lahko 
namenili preko 0,5% dohodnine. (več konkretnih informacij bo podanih na septembrski seji 
SS) 
 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil z delom šolskega sklada za obdobje maj 2014 – 
maj 2018. (sklep soglasno sprejet) 

 
4. IMENOVANJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ GRADEC 

 
Nada Golouh poda osnovne informacije in predstavi 135. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki zajema sestavo šolskega sklada. 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije 
predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet 
šole. 
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Svet zavoda OŠ Gradec je na 4. korespondenčni seji za predstavnike šole za člane v 
Upravnem odboru šolskega sklada OŠ Gradec predlagal: Anico Brvar (PŠ Kresnice), Irmo 
Nemec Bric (PŠ Hotič) in Alenko Zupančič (matična šola).  

Sklep SS: Svet staršev v upravni odbor šolskega sklada imenuje 

Anico Brvar (POŠ Kresnice, predstavnica šole) 

Irmo Nemec Bric (POŠ Hotič, predstavnica šole)  

Alenko Zupančič (matična šola, predstavnica šole)  

Majo Jeglič (POŠ Jevnica, predstavnica staršev) 

Aleša Pregelj (matična šola, predstavnik staršev) 

Sebastjana Gorenc (POŠ Jevnica, predstavnik staršev)  

Alenko Čebular (POŠ Vače, predstavnica staršev)  

(sklep soglasno sprejet) 

   
5. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI SAM SVOJ MOJSTER (ALEŠ BREGAR) 

 

Aleš Bregar je predstavil potek delavnic Sam svoj mojster. Izvedene so bile 3 delavnice. 
Izvedena je že bila delavnica na temo varjenja ter izdelovanje novoletnih okraskov (android). 
Aleš Bregar je pozval starše, da pokažejo svoja znanja v obliki delavnic za učence. Predlog 
staršev je bil, naj učenci domov nesejo obvestila in skupaj s starši pripravijo predloge. 

Sklep SS: Svet staršev se je seznanil z delavnico Sam svoj mojster. (sklep soglasno 
sprejet) 

Predlog SS: Aleš Bregar posreduje motivacijski mail staršem. Iščejo se ideje in 
izvajalci delavnic Sam svoj mojster. 
 
6. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI OBJEKT HOTIČ 

 

Janez Žgajnar je predstavil status Vzgojno izobraževalnega projekta Hotič. Občina Litija je 
odkupila zemljišče ob obstoječi šoli, ki ga potrebuje zaradi povečanih potreb nove šole in 
program vrtca, ki je bil do sedaj na drugi lokaciji. Projektanti so že podali 2 varianti idejne 
zasnove. Civilna iniciativa Hotič je podala na oba predloga konstruktivne pripombe. Sedaj se 
iščejo najboljše možne rešitve za drugo varianto, ki se jim zdi bolj sprejemljiva kot prva. 
Ministrstvo za šolstvo in šport zahteva, da ima objekt 5 učilnic. Načrtovan časovni okvir 
zajema pridobitev gradbenega dovoljenja do jeseni, iskanje izvajalcev pozimi ter pričetek del 
v spomladanskem času 2019. 
 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s statusom Vzgojno izobraževalnega projekta 
Hotič. (sklep soglasno sprejet) 
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7. POROČILO O DELU V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

Predstavniki sveta staršev so dne 19. 02. prejeli delovno gradivo Letno poročilo 2017 in 
Finančni načrt 2018. 28. 03. so predstavniki sveta staršev prejeli končno verzijo obeh 
dokumentov.   

03. 04. so predstavniki sveta staršev prejeli POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V LETU 
2017-za svet zavoda.pdf  

Predsednica sveta staršev je prisotne vprašala ali so vsi prejeli poslano dokumentacijo. Vsi 
so dokumentacijo prejeli.  

Sklep SS: Svet staršev je bil seznanjen z Letnim poročilom 2017 in Finančnim načrtom 
2018. (sklep soglasno sprejet) 
 
Ravnatelj g. Damjan Štrus je podal poročilo o delu v njegovem mandatu: 

 šola je bolj odprta za sodelovanje z različnimi društvi v kraju 
 ponosen je na projekt 500 let Reformacije, ki je bil predstavljen tudi predsedniku 

republike Borut Pahorju 
 dnevi dejavnosti potekajo po načrtu 
 naslednje šolsko leto bodo v prvem razredu zmanjšali število učbenikov in učnih 

gradiv 
 opravil je osebni nagovor učencem pred NPZ-ji 
 dotaknil se je tudi teme poseganja učencev OŠ Gradec po zlatih zlata priznanjih iz 

znanja in športa 
 

Vzgojno delo: 
 sodelovanje v razgovorih z učenci v moji pisarni (zamujanje v šolo, neudeleževanje 

pouka, razgovori pred šolo v naravi, pogovori ob vzgojni problematiki), nagovori pred 
NPZ, pogovori z učenci, ki imajo status športnika in učitelji izrazijo kakšen pomislek o 
njihovem odnosu pri pouku 

 razgovori s starši ob vzgojnih problematikah in nasilju (psihično in fizično) 
 državljanska vzgoja: Uvajanje šolskih proslav/obeležij ob praznikih, na katere se 

izobeša SLO zastava (šolski radio, proslave v jedilnici, predavalnici) 
 
Izobraževalno delo kadra: 

 opravil je 33 hospitacij. Pri hospitacijah ga je zanimala predvsem aktivnost učencev in 
vrsta aktivnosti v sami učni uri. 

 izobraževanje čuječnost (2-krat za celotni UZ) 
 izobraževanje SAM (avtizem, Sabina Korošec) – 2-krat za vse zaposlene – prva šola 

v SLO vključena v ta projekt; pridobili bomo tudi modro zastavo: prva »SAM prijazna 
šola« za otroke z avtizmom 

 lastna izobraževanja učiteljev 
 
Finančni del: 

 načrtno zmanjševanje materialnih stroškov  
 POŠ Vače: popravilo peči, popravilo steklokeramične plošče, ureditev sobe za šolski 

radio 
 donacije za šolska igrišča (matična šola, Jevnica, Kresnice) 
 POŠ Hotič: aktivnosti, ki se nanašajo na novogradnjo, peskovnik, ciprese, klopi, 

satovje, smrekica za škornje 
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 POŠ Kresnice: servis strehe, obnova lica šole, mirni kotiček za učenca z avtizmom, 
izobraževanje za učitelje in starše (SAM), koš, gola, peskovnik, doasfaltiranje igrišča 

 prenova WC-jev in kopalnic na POŠ Jevnica 
 menjava vseh žarnic v šolski telovadnici; smo pred menjavo košarkarskih tabel in 

mrežic na zunanjem igrišču ter zaščiti drogov košev 
 v sodelovanju s KK Litija iščemo možnost za menjavo košev v telovadnici, ki bi 

omogočili igranje košarkarskih ligaških tekem mlajših selekcij 
 matična šola: napis nad vhodom, hladilnik v jedilnici, ureditev mirne sobe in 

posledično nova soba za šolski radio (še neurejeno), urejena 1 miza v učilnici TIT 
(ostalih 10 čaka na čas šolskih počitnic) 

 pridobitev sredstev za projekt SIO2020; 6.610,45 EUR, 15.626,02 EUR, 12.216,88 
EUR, 6.610,45 EUR 

Ravnatelj se je zahvalil staršem za donacije in pomoč pri zbiranju donacij za šolsko igrišče. V 
jeseni načrtuje šola akcijo zbiranja denarja za učila. Investicijski načrt za naslednje šolsko 
leto zajema posodobitev šolske kuhinje, ki je stara in dotrajana. 
 
Vprašanje ravnatelju: Stroški avtobusnih prevozov so previsoki, ali bi lahko kaj spremenili? 

Odgovor ravnatelja: Pogodba s prevozniki se podaljšuje na 3 leta. S trenutnim prevoznikom 
smo zelo zadovoljni, saj opravi tudi prevoze, ki so gratis in ga ne nameravamo menjati. 

Vprašanje ravnatelju: Nekateri projekti imajo zadnjo objavo v mesecu septembru. Kaj to 
pomeni? 

Odgovor ravnatelja: Učitelji so različno ažurni pri vnosu podatkov. Po zagotovilih učiteljev 
večina projektov teče po planu. 

Pobuda ravnatelju: Učenci naj se udeležujejo vseh vrst dejavnosti v lokalnem okolju 
(Oglarska pot, Litijski tek,…). 

Pobuda ravnatelju: Učitelji se premalo ukvarjajo s svojim poslanstvom in pri problematičnem 
otroku prehitro pokličejo starše. Učitelj naj da podporo otroku, ki je doma nima. 

Odgovor ravnatelja: V letošnjem letu smo pridobili psihologinjo preko evropskega sklada in 
bo na šoli do aprila 2019. Na šoli so sedaj zaposlene 4 svetovalne delavke. 

Meto Ponebšek veseli, da se je šola lotila zmanjševanja materialnih stroškov. Povedala je, 
da v reviziji, ki jo je izvedla ustanoviteljica, ima od vseh zavodov v Občini Litija ravno OŠ 
Gradec največ rezerve pri materialnih stroških.  

Vprašanje ravnatelju: Ali se starše obvešča ali bo otrok vključen v kombinirani oddelek? 

Odgovor ravnatelja: V mesecu marcu je narejena sistemizacija za naslednje šolsko leto in 
učitelji približno vedo kakšni bodo oddelki. Učenci izvedo v katerem oddelku bodo, v zadnjem 
tednu meseca avgusta. 

 
8. RAZNO 

 
 Starši so pohvalili izvedbo priprav učencev na različna tekmovanja iz znanja. 
 Beleži se slaba udeležba staršev na delavnicah v okviru šole za starše.          

Smiselno bi bilo prenesti staršem apel, da se udeležijo brezplačnih delavnic, ki so jim 
na voljo.  
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 Ravnatelj je poudaril, da se bodo učni cilji za 1. razred načrtno krčili, bodo pa še v 
skladu z učnim načrtom. 

 Zelo pozitiven odziv staršev in učencev je bil na Spanje v šoli, ki so ga izpeljali v 1. 
triadi na matični šoli. 

 Pobuda s strani staršev, da se Božično novoletni sejem prestavi za kakšen teden 
prej, ko ljudje še nakupujejo darila za najbližje. 

 Naslednja seja bo dopisna, zajemala bo potrjevanje nabavne cene delovnih zvezkov 
in učnih gradiv. 
 

Priloge: 

Predstavitev POŠ Vače 

Šolski sklad predstavitev 10-04-2018 

FINANČNI načrt 2018 

LETNO poročilo 2017 

 

 
 
Zapisala:      Predsednica sveta staršev OŠ Gradec: 
Alenka Vidgaj                                           Nada Golouh 
 
 
 
 

 


