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Z A P I S N I K 
 

1. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2018/2019, ki je bila 
 

 v četrtek, 20. septembra 2018 
 ob 18. uri v prostorih matične šole 

 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Neja Derenčini, Simona Zaletel, Monika Železnik, 
Vesna Zornik Stonič, Suzana Kukovica, Katja Umbreht, Goran Tomaš, Darja Capot., Karmen 
Merela, Karmen Bricelj, Mojca Jančar, Katja Zupančič (nam.), Petra Ivanušič, Damjan Malgaj, 
Nika Planinšek, Tatjana Jakopič, Aleš Bregar, Valerija Lazar, Janez Žgajnar, Sebastjan Gorenc, 
Damjan Semec, Nada Golouh, Karmen Kristan, Melita Uštar, Judita Klander, Miha Jančar, Petra 
Hiršel Horvat, Sašo Jovanovič, Marko Juvančič, Polona Šinkovec, Peter Rutar, Katarina Svetičič 
Gobec, Klavdija Mur, Sonja Zidar Urbanija, Andrej Berčon, Mojca Kimovec 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: / 
 
Opravičeno odsotni člani sveta OŠ Gradec: Maja Štebih, Anita Strmole, Lidija Merela, 
Natja Tori, Simona Godec, Alenka Vidgaj, Katja Cedilnik, Nataša Trdin 
 
 
Na začetku 1. seje predsednica SS ga. Nada Golouh pozdravi predstavike SS in ugotovi, da je 
seja sklepčna. Odda listo prisotnosti v podpis in prisotne pozove, da popravijo morebitne 
nepravilnosti.  

Predlagan in sprejet je bil: 

 
DNEVNI RED 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 

2. Šolski sklad (predsednica upravnega odbora šolskega sklada: ga. Maja Jeglič) 

3. Imenovanje nadomestnega člana upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Gradec 

4. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/2018 

     (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

5. Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2018/19 (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

6. Predlog ravnatelja nadstandardnih storitev OŠ Gradec za šol. leto 2018/19 

(ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

7. Vzgojni načrt OŠ Gradec (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

8. Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev  

9. Izvolitev predstavnika staršev v svetu zavoda 

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

(predlog: g. Miha Jančar) 

11. Pobude, predlogi in vprašanja staršev  
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Sklep SS: Svet staršev imenuje Simono Zaletel za zapisnikarico prve seje sveta 

staršev v šolskem letu 2018/2019 (sklep soglasno sprejet). 

 
  

1. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV 
 

Predsednica sveta staršev je predstavila sklep 3. seje. Tretja seja Sveta staršev OŠ Gradec v 
šolskem letu 2017/2018 (dopisna) je potekala od 31. 5. 2018 do 8. 6. 2018. Na njej je bil 
sprejet sklep: “ Svet staršev OŠ Gradec daje soglasje k predlagani skupni nabavni ceni delovnih 
zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019.” 

 
Sklep SS: Svet staršev potrjuje zapisnik tretje seje Sveta staršev OŠ Gradec v 
šolskem letu 2017/2018 (sklep soglasno sprejet) 
 
  
2. ŠOLSKI SKLAD  
 
Ga. Jeglič, predsednica upravnega odbora šolskega sklada OŠ Gradec, predstavi delovanje 
šolskega sklada v šolskem letu 2017/2018 in poroča o novostih v šolskem letu 2018/2019. 
Pove, da je v času od 1. 6. 2018 do 15. 6. 2018 med starši potekala anketa o šolskem skladu, 
ki jo je v celoti izpolnilo 140 staršev. Glede na rezultate omenjene ankete in realizacijo lanskega 
programa dela šolski sklad uvajaja novosti pri pridobivanju sredstev in sicer: 

- 2 x letno položnica za 10 eur (oktober, marec) kot prostovoljni prispevek staršev, 
- 2 x letno povabilo učiteljem k prostovoljnemu prispevku, 
- donacija dohodnine. 

 
Ga. Jeglič poroča tudi o novostih pri porabi sredstev in sicer: 

- prostovoljni prispevki staršev, učiteljev, donacij, akcij zbiranja starega papirja in 
dohodnina bodo namenjeni kot pomoč socialno šibkim učencem, financiranju prijavnin 
in prevozov za tekmovanja iz znanja in športa, ki se jih udeležujejo učenci OŠ Gradec, 
sofinanciranju jutranjega varstva… prevozu otrok iz vasi Gore pri Pečah, prevozu iz 
podružničnih šol na prireditve na matični šoli in POŠ (zaključek bralne značke imajo na 
POŠ Vače, včasih je kakšno druženje petošolcev izvedeno na POŠ Vače) 

- Namenske donacije ter prispevki zbrani na božično-novoletnem sejmu bodo namenjeni 
za projekt, ki si ga izbere posamezna šola (npr. matična šola: obnova učne kuhinje, 
POŠ Kresnice: nakup vrtne lope ob šolskem vrtičku). 
 

Predstavnico SS zanima ali lahko na podružnične šole dodelimo tudi sredstva zbrana v okviru 
akcije zbiranja starega papirja? Ga. Jeglič pojasni, da predstavlja omenjena akcija precejšen 
znesek med vsemi zbranimi sredstvi sklada in da o takšnem predlogu v tekočem letu ne 
razmišljajo. Glede na novosti zbiranja sredstev, ki jih uvaja šolski sklad v letu 2018/2019 bomo 
lahko o prerazporeditvi posameznih aktivnosti in s tem zbranih sredstev razmišljali prihodnje 
leto. 
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Predstavnik SS predlaga, da se obrazci o donaciji dohodnine oddajo v podpis staršem čim prej 
ali vsaj na božično-novoletnem sejmu. Med prisotnimi steče razprava o najbolj primernem 
času, zato predsednica SS predlaga, da tema ostane v odločanju upravnega odbora šolskega 
sklada. Prisotni se s tem strinjajo. 
 
Nadalje predstavnika SS zanima zakaj se velik del sredstev namenja za tekmovanja? Tako ga. 
Jeglič, kot ravnatelj, g. Štrus pojasnita, da se šola sledi reku:«Vsem enake možnosti.« 
Ravnatelj pojasni, da vsakemu učencu, ki ima željo tekmovati, le to šola omogoči. Stroške 
prevoza, ki ob tem nastanejo poskuša šola kombinirati z ostalimi šolami. Pojasni nekaj 
aktivnosti, ki so bile delno omogočene tudi s sredstvi sklada (defibrilator, stojala za kolesa na 
matični šoli – na POŠ Vače je stojala za kolesa nabavila KS Vače). 
 
Več o delovanju Šolskega sklada navedeno v prilogi k zapisniku: ŠOLSKI SKLAD OŠ 
GRADEC.ppx. 

 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s finančnim poročilom za šolsko leto 
2017/2018, rezultati spletne ankete za starše ter konceptom zbiranja in delitve 
sredstev šolskega sklada v letu 2018/2019. (sklep soglasno sprejet) 
 
 
3. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA UPRAVNEGA ODORA ŠOLSKEGA 

SKLADA OŠ GRADEC 
 
Predsednica SS pove, da je upravni odbor šolskega sklada trenutno okrnjen in predstavnike 
SS naprosi, da nekdo prostovoljno zasede mesto. Sama pojasni, da so v upravnem odboru vse 
ostale enote šole zastopane ali s strani staršev ali s strani učiteljev, edina šola, ki nima 
predstavnika je POŠ Vače. Predlaga, da se na prosto mesto imenuje go. Petro Hiršel Horvat. 
 
Sklep SS: Svet staršev v upravni odbor šolskega sklada imenuje Petro Hiršel 
Horvat iz POŠ Vače. (sklep soglasno sprejet) 
 
 
4. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO 

LETO 2017/2018 
 

Svet staršev se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2017/2018. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta je bilo poslano kot priponka vabilu 
na 1. sejo in so ga prejeli vsi predstavniki sveta staršev. 
 
Ravnatelj g. Štrus pojasni, da je poročilo začelo nastajati 26. 6. 2018 v njegovi pisarni, nato je 
bilo pregledano s strani učiteljev in sedaj smo ga v pregled dobili predstavniki SS. Predsednica 
SS želi pojasnilo glede članov Komisije za prehrano, ki ga ravnatelj navaja v poročilu, zanima 
jo kdo zastopa interese staršev? Ravnatelj g. Štrus pojasni, da je Komisija sestavljena iz petih 
članov, med drugim eno mesto zaseda tudi predstavnik staršev in to je g. Gorazd Mavretič. G. 
Štrus našteje tudi ostale člane Komisije. 
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Ravnatelj nadalje pove, da so bila v poročilu nehote navedena imena učencev podružničnih šol 
in da je bila napaka do seje SS odpravljena. Popravek Poročila o realizaciji letnega delovnega 
načrta bo dostopen po seji Sveta zavoda, v kolikor se pojavi še kakšna pripomba. 
 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2017/2018 (sklep soglasno sprejet). 

 

Več o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 navedeno v prilogi k 
zapisniku: poročilo-o-realizaciji-LDN1718.pdf. 

 

5. LETNI DELOVNI NAČRT OŠ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 

Ravnatelj g. Štrus predstavi letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019. Pove, da je delovni 
načrt v sami zgradbi podoben Poročilu in opiše samo sestavo Letnega delovnega načrta. 
Pojasni, da so v šolskem letu 2018/2019 planirane tri delovne sobote: 15. 9. 2018, 2. 2. 2019 
in 11. 5. 2019. Ugotavlja, da je obisk otrok na delovno soboto slab, zato bo šola za 2. 2. 2019 
izdajala opravičila vsem interesnim dejavnostim.  

Predsednica SS prosi ravnatelja g. Štrusa, da predstavi nove projekte v šolskem letu 
2018/2019. Pojasni, da je zasledila sistematično delo z nadarjenimi. Ravnatelj g. Štrus navede 
nove projekte in potrdi, da se je šola načrtno lotila dela z nadarjenimi učenci. Pove, da je 
obveznost nadarjenih učencev udeležba na dveh ali treh tekmovanjih in na nekaj dogodkih.  

Predstavnico SS zanima, kdaj se začne testiranje za nadarjene? G. Štrus pojasni, da se začne 
testiranje v 4. oz. 5. razredu s strani šole, nadarjenega učenca pa lahko predlaga tudi starš. 
Pojasni, da vsebinski del testiranja pripravi šolska psihologinja, ki v novembru 2018 odhaja na 
porodniški dopust. Ravnatelj zagotovi ustrezno nadomeščanje. 

Nadalje med zbranimi steče debata o terminih prevoza otrok domov, ravnatelj med drugim 
pove tudi, da bi se šola začela ob 8:20, če ne bi imeli usklajevanj s prevozi. Doda, da bodo 
starši dobili v podpis privoljenje, v kolikor se dejavnosti otrok pričnejo pred 7:30. 

 

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

 

Več o Letnem delovnem načrtu OŠ Gradec za šolsko leto 2018/2019 navedeno v prilogi k 
zapisniku: LDN1819.pdf. 
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6. PREDSTAVITEV PREDLOGA RAVNATELJA O NADSTANDARDNIH 

STORITVAH OŠ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 

Ravnatelj g. Štrus predstavi predlog o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec ki zajema:  

- ekskurziji v London (za 9. razred) ter v Graz oz. v Lienz (za učence 3. tirade, ki imajo 
izbirni predmet nemščino), 

- plavalni tečaj za 3. razred, 
- Dom Medved, 
- letna šola v naravi; za 14 učencev iz socialno šibkega okolja je lokalno podjetje pokrilo 

stroške in s tem omogočilo, da so se letošnje letne šole v naravi udeležili vsi učenci. 
Ravnatelj pojasni situacijo razmer v Žusterni, kjer trenutno letujejo učenci 5. razreda 
(cesta sicer zaprta, mimo poteka kolesarska pot z veliko kolesarji, plaža v tem času 
polna upokojencev, posledično težko najti prostor na plaži za tako številčno skupino). 
Pove, da bo potrebno v prihodnje sprejeti odločitev ali ostati v Žusterni ali iskati rešitev 
v drugi smeri, da pa za izvedbo letne šole v naravi nujno potrebujejo pokriti bazen. 
Predstavnico SS zanima ali se sme na letno šolo v naravi na Hrvaško. Ravnatelj pojasni, 
da lahko, v kolikor se najde ustrezna lokacija s pokritim bazenom. Opomni, da je 
potrebno rezervacije izvesti že v mesecu septembru. Drugo predstavnico SS zanima ali 
bi lahko odšli učenci na letno šolo v naravi že konec meseca avgusta? Ravnatelj pojasni 
da lahko, v kolikor je predlog podprt s strani sveta staršev. Med zbranimi steče debata 
o primernosti datuma in pretežno nestrinjanje s slednjim. 

- Zimska šola v naravi, ki poteka v Bohinju za 6. razred, 
- Dom Soča, 
- Dom Čebelica, 
- Vikend za nadarjene, 
- Počitniško varstvo; v času jesenskih, zimskih in prva dva tedna poletnih počitnic. Poteka 

od 7-16 ure na matični šoli za vse učence, če je prijavljenih vsaj pet otrok. 
- Delo z nadarjenimi; ravnatelj opiše dejavnosti, ki se bodo izvajale in pove, da so le-te 

v prvi vrsti namenjene nadarjenim učencem, ponujene pa bodo tudi vsem ostalim 
učencem. 
 

Predsednica SS povpraša predstavnike SS ali so bile v razredih pripombe na stroškovnik? 
Prisotni predstavniki SS povedo, da pripomb na stroškovnik ni bilo. 

 
Sklep SS: Svet staršev daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 
storitvah OŠ Gradec za šolsko leto 2018/19 (sklep soglasno sprejet). 
 
 
7. VZGOJNI NAČRT OŠ GRADEC 
 

Ravnatelj pojasni, da je bil vzgojni načrt pregledan s strani vseh učiteljev in hkrati pozove 
predstavnike SS, da si ga pogledajo. Želja ravnatelja je, da je dokument »živ«, ko bo potrjen 
na Svetu zavoda, bo spremljana tudi realizacija le-tega. 

Predstavnika SS zanima ali lahko učenci na ekskurziji uporabljajo mobilni telefon z namenim 
kasnejšega slikovnega gradiva? Ravnatelj meni, da bi se mobilni telefoni lahko uporabljali tudi 
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kot učilo. Ne vidi zadržkov, da se uporaba mobilnega telefona na ekskurziji omogoči učencem 
8. in 9. razreda, se mu pa uporaba le-teh ne zdi primerna pri nižjih razredih. 

Predsednico SS zanima ali bo vzgojni načrt objavljen na spletni strani šole? Ravnatelj pojasni, 
kje na spletni strani šole se nahaja Vzgojni načrt. 

Sklep SS: Svet staršev daje pozitivno mnenje k Vzgojnemu načrtu OŠ Gradec iz 
avgusta 2018. (sklep soglasno sprejet) 

Več o Vzgojnem načrtu OŠ Gradec navedeno v prilogi k zapisniku: Vzgojni načrt OŠ Gradec 
(avgust2018).pdf. 

 

8. IZVOLITEV PREDSEDNIŠKEGA ODBORA SVETA STARŠEV 
 

Predsednica SS je vodila izvolitev predsedniškega odbora SS.  

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

MŠ 1., 2., 3. razred Neja Derenčini 

MŠ 4., 5., 6. razred Aleš Bregar 

MŠ 7., 8., 9. razred Peter Rutar 

POŠ Vače Sonja Zidar Urbanija 

POŠ Hotič Janez Žgajner 

POŠ Kresnice Suzana Kukovica 

POŠ Jevnica Sebastjan Gorenc 

(sklep soglasno sprejet) 

 

9. 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. Sebastjan Gorenc, ki je 
predstavnik staršev iz POŠ Jevnica. 

Sklep SS: Svet staršev je izvolil predstavnika staršev Sebastjana Gorenca v svet 
šole. 

 ZA: 35  PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
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10. 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, …V preteklem 
šolskem letu je bil aktivno vključen v projekt izgradnje novega vzgojno-izobraževalnega 
kompleksa za potrebe osnovne šole (POŠ Hotič), vrtca ter krajanov. 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) 
 
G. Jančar na kratko predstavi tekoče aktivnosti in pove, da so se razmere v Hotiču poslabšale 
odkar se je vrtec preselil v prostore Gasilskega doma. Meni, da je potrebno z izgradnjo novega 
kompleksa začeti čimprej. Predstavnica SS potrdi navedbe g. Jančarja in pojasni, da je bil 
premik vrtca v nove prostore nujno potreben. Ravnatelj g. Štrus pove, da bo ob sami gradnji 
potrebno veliko potrpljenja s strani staršev. Hkrati doda, da je pomoč g. Jančarja in g. 
Žgajnarja neprecenljiva in da si želi aktivnega sodelovanja tudi za tekoče šolsko leto. 
 
 
11. POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA STARŠEV 
 
Predstavnico SS zanima ali bi bilo možno, da si učenci učbenike izposojajo na podružničnih 
šolah oz. ali je možno za prihodnje šolsko leto uvesti še kakšen dodatni termin izposoje v 
popoldanskih urah? Ravnatelj pojasni, da knjižnica deluje v sistemu Cobiss s pomočjo čitalca, 
ki ga imajo samo na matični šoli. Pove, da bi se z razumevanjem knjižničarke dalo zagotoviti 
dodatne popoldanske termine za izposojo.  
 
Predlog SS: V prihodnje za izposojo učbenikov zagotoviti vsaj dva do tri termine v 
popoldanskem času od 17.00 do 20.00 ure. 
 
Ravnatelj g. Štrus predstavnike SS opozori, da bodo v letošnjem šolskem letu v času 
popoldanskih pogovornih ur na matični šoli prisotni vsi učitelji vsaj med 16.30 – 17.30. Seznam 
učiteljev po prostorih bo objavljen v avli šole. 
 
Predstavnica SS POŠ Vače se ravnatelju zahvali za sodelovanje v preteklem šolskem letu in 
pove, da so se novi goli, ki so bili nabavljeni za šolsko igrišče v času poletnih počitnic obrabili 
in prosi šolo, da priskrbi ponudbo za nove. Pomoč pri financiranju lahko nudi tudi Krajevna 
skupnost Vače. Ravnatelj predstavnici pove, da bo šola stopila v stik z dobaviteljem športne 
opreme in pojasni, da je v načrtu za POŠ Vače še postavitev klopi na igrišču. Druga 
predstavnica SS predlaga, da se nekaj klopi prestavi iz vrtca na igrišče POŠ Vače. Po njenih 
informacijah vrtec naj ne bi potreboval takšno število klopi. Ravnatelj g. Štrus se za informacijo 
zahvali in obljubi, da bo stopil v stik z ravnateljico vrtca, ter se dogovoril o premiku, v kolikor 
bo to mogoče. 
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Predstavnika SS zanima ali se je načrt varnih poti v šolo kaj spremenil glede na stanje v letu 
2016? Pove, da se še vedno uporablja termin varne šolske poti, čeprav naj bi bil v veljavi 
termin šolske poti. Ravnatelj g. Štrus pove, da je načrt podoben kot v letu 2016. Steče razprava 
o varni poti otrok v šolo na POŠ Hotič in POŠ Vače. Predstavnik SS pojasni, da sam razen v 
postavitvi ovir na cesti (ne bodo dovoljenje), postavitvi privatnih ovir (kmetje jih bodo 
odstranili) ali postavitvi pločnika (predrag) ne ve več kaj še bi lahko naredili za bolj varno pot 
otrok v šolo. Pojasni, da je sam pripravljen poravnati 100% strošek prevoza svojega otroka v 
šolo, ker mu prevoz po zakonu ne pripada (oddaljenost od šole). Podobno problematiko 
izpostavi predstavnica SS iz POŠ Vače, kjer so na občino že dali pobudo po postavitvi ovir na 
cesti. Oviro pri tem naj bi predstavljala kategorizacija cest glede na načrt varne šolske poti. 
Razpravo zaključi predsednica SS, ki oba predstavnika SS pozove, da se glede omenjene 
problematike obrneta na ravnatelja g. Štrusa. 
 
Predsednica SS pove, da je po mailu prejela še nekaj vprašanj, katera bodo odgovorjena 
naknadno. Vsi odgovori se nahajajo v prilogi Odgovori na vprašanja sveta 
staršev(september2018).pdf. 
 
 
Naslednja seja sveta staršev bo februarja ali marca 2019, kjer bo obravnavano: 

- poročilo o učno-vzgojnih rezultatih, 

- poročilo o poslovanju šole in šolskega sklada v preteklem koledarskem letu. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.10. 
 
 
 
 
 
Zapisala 
Simona Zaletel  

Predsednica sveta staršev OŠ Gradec 
                               Nada Golouh 

 
 
 
 
 
 
Priloge: 
ŠOLSKI SKLAD OŠ GRADEC.ppx 
Poročilo-o-realizaciji-LDN1718.pdf 
LDN1819.pdf 
NADSTANDARDNE STORITVE OŠ GRADEC1819.pdf 
Vzgojni načrt OŠ Gradec (avgust2018).pdf 
Odgovori na vprašanja sveta staršev(september2018).pdf 
 


