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Z A P I S N I K 
1. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2019/2020, ki je bila 

 v sredo, 25. septembra 2019, 
 ob 18. uri v prostorih matične šole 

 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Živa Sukič, Anita Eltrin, Monika Železnik, Vesna 
Zornik Stonič, Anja Knežević, Damjan Zupančič, Neja Derenčini, Tadeja Grošelj Pahulje, Katja 
Umbreht, Goran Tomaš, Darja Copot, Karmen Merela, Janez Žgajnar, Mojca Jančar, Tina 
Zupan, Damjan Malgaj, Polona Čebela, Suzana Kukovica, Barbara Prosenc, Aleš Bregar, Polona 
Šinkovec, Sebastjan Gorenc, Judita Klander, Karmen Kristan, Alenka Vidgaj, Petra Hiršel 
Horvat, Katja Cedilnik, Mare Juvančič, Peter Rutar, Katarina Svetičič Gobec, Maja Sakač 
Rožmanec (za: Sonjo Zidar Urbanija), Nada Golouh (predsednica). 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Maja Štebih (opravičila), Petra Ivanušič 
(opravičila), Valerija Lazar (opravičila), Miha Jančar (opravičil), Sašo Jovanovič (opravičil), 
Nevenka Jančar Cencelj, Klavdija Mur (opravičila). 
 
Na začetku 1. seje predsednica ugotovi, da je seja sklepčna.  
 
DNEVNI RED 

1. Izvolitev zapisnikarja  
2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2018/19  (ravnatelj: g. 

Damjan Štrus) 
3. Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2019/20 (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 
4. Predlog ravnatelja nadstandardnih storitev OŠ Gradec za šol. leto 2019/20 

(ravnatelj: g. Damjan Štrus) 
5. Pravila šolske prehrane (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 
6. Šolski sklad (predsednica upravnega odbora šolskega sklada: ga. Maja Jeglič) 
7. Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev  
8. Pristojnosti in naloge sveta staršev 
9. Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z občino             

(predlog: g. Miha Jančar) 
10. Pobude, predlogi in vprašanja staršev 

 
Sklep SS: Svet staršev potrjuje dnevni red seje (sklep soglasno sprejet). 
 
1. IZVOLITEV ZAPISNIKARJA  
 
Predsednica se je zahvalila Alenki Vidgaj za delo zapisnikarice, ki ga je vestno opravljala šest 
let.  
Sklep SS: Svet staršev imenuje Tadejo Grošelj Pahulje za zapisnikarico v šolskem 
letu 2019/2020 (sklep soglasno sprejet). 

   
2. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 

2018/19  (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 
 
G. ravnatelj je povedal, da je Osnovno šolo Gradec v šolskem letu 2018/2019 začelo obiskovati 
661 učencev, ob zaključku šolskega leta je šolo obiskovalo 660 učencev. 
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Nadalje je izpostavil glavne poudarke dogajanja šolskega leta 2018/2019 po mesecih: 
● 15. 9. 2018 – Prva delovna sobota v šolskem letu, na kateri se je šola priključila 

vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo. 
● 25. 9. 2018 – Učenci Podjetniškega krožka OŠ Gradec iz Litije so v veliki sejni sobi 

Občine Litija predstavili svoj inovativni izdelek »KI-KI LITIJA«, ki so ga razvijali od leta 
2016. Ker izdelek spodbuja tudi vožnjo z vlakom, so bili na dogodek povabljeni tudi 
predstavniki podjetja Slovenske železnice d.o.o.. 

● 26. 9. 2018 – Šola je organizirala delavnice kompostiranja (2 uri teorije in 2 uri 
praktičnega dela, tj. postavitev kompostnika). 

● Od 3. 10. 2018 do 5. 10. 2018 – Šola je izpeljala prvo akcijo zbiranja starega papirja, 
v kateri je bilo skupaj (matična šola in vse 4 podružnične šole) zbranega 18,74 ton 
papirja, za katerega se je dobilo 1.467,85 EUR za šolski sklad.  

● 29. 10. 2018 – Organizirano je bilo 2. druženje s starši; članice družboslovno-
slovenističnega aktiva so odšle s starši v Ljubljano »po Cankarjevih stopinjah«. 

● 11. 11. 2018 – Organizirana je bila izbirna ekskurzija v Kobarid, kjer je potekala 
proslava ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne. 

● 15. 11. 2018  – Srednješolski sejem, predvsem za učence 9. razreda. Od letos naprej 
bo sejem združen z OŠ Litija. 

● 16. 11. 2018 – Tradicionalni slovenski zajtrk – prvošolčkom se je na zajtrku pridružil 
župan Občine Litija, gospod Franci Rokavec. 

● 29. 11. 2018 – Popoldanski novoletni sejem s prodajo izdelkov učencev in zbiranjem 
sredstev za šolski sklad. 

● 7. 12. 2018 – Za učence 8. in 9. razredov matične šole izvedba delavnice kretanja; 
naučeno znanje so učenci predstavili ob obeležitvi državnega praznika dneva 
samostojnosti in enotnosti. 

● 13. 12. 2018 – Novoletni koncert, ki so ga pripravili učenci matične šole in POŠ Hotič. 
● 18. 12. 2018 – Izbrane učenke in učenci so obiskali gospoda ministra dr. Jerneja Pikala 

in parlament RS, kjer so si ogledali veliko sejno sobo, obiskali litijskega poslanca g. 
Borisa Doblekarja. Slednji je učencem predstavil delovanje parlamenta, g. Dušan Štrus 
pa jim je omogočil ogled državnega sveta. 

● 9. 1. 2019 – 1. gledališki večer, na katerem sta sodelovali gledališki skupini Šund'r in 
4.&5. r, program so dopolnjevali učenci 3. razreda z angleškimi recitacijami. 

● 18. 2. 2019 – Šola je v športni dvorani v Litiji organizirala četrtfinale državnega 
prvenstva v nogometu za učence, na katerem je zasedla 2. mesto in se uspešno uvrstila 
v polfinale v Škofijah. 

● 6. 3. 2019  – V dvorani Kulturnega centra v Litiji je šola v poklon vsem ženskam 
pripravila zelo dobro obiskano prireditev ob zaključku projekta »Ženske«.  

● Od 23. 3. 2019 do 29. 3. 2019 – Učenci 8. in 9. razredov, ki so sodelovali v projektu 
Izkusi Erasmus+, so v sodelovanju z Društvom Lojtra odšli na izmenjavo v Romunijo. 

● Od 3. 4. 2019 do 5. 4. 2019 – 2. akcija zbiranja starega papirja, v kateri je bilo skupaj 
zbranih 19,79 ton papirja in prejetih 1.752,87 EUR za šolski sklad. 

● 7. 4. 2019 – 27 učencev matične šole in POŠ Vače je v vlogi zastavonoš sodelovalo na 
Dnevu slovenske zastave, ki ga tradicionalno organizira Društvo Heraldica Slovenica ob 
pomniku GEOSS. 

● 3. 4. 2019 – Za učence 3. razredov je bilo izpeljano poskusno nacionalno preverjanje 
iz slovenščine, 9. 4. 2019 pa še iz matematike. 

● 9. 4. 2018  – Dve gledališki skupini OŠ Gradec (Šund'r in The Black&White Theatre) sta 
nastopili na 17. Otroškem festivalu gledaliških sanj v Ljubljani. 
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● 17. 4. 2019 – Vsakoletni pevski dogodek »OŠ Gradec poje« v telovadnici Gimnazije 
Litija. 

● April 2019 – Posnet je bil 1. celovečerni detektivski film z uporabo tehnike “Green 
screen”. Naslov filma je »Išče se…«. 

● 6. 5. 2019 – Predstavniki Združenja Sever so v avli matične šole postavili gostujočo 
razstavo »Vojna za samostojno Slovenijo«, 8. 5. 2019 je sledila slavnostna otvoritev 
razstave z zunanjimi gosti in predstavniki lokalne skupnosti. 

● 9. 5. 2019 – Na šoli je potekal 2. gledališki večer v izvedbi skupine The Black&White 
Theatre. 

● 10. 5. 2019 – »Pravljična noč«  – za učence 1. triade je bilo organizirano spanje v 
šoli.  

● 11. 5. 2019: Delovna sobota na POŠ Jevnica; organizirali so likovno kolonijo ob 90- 
letnici podružnične šole. 

● 14. 5. 2019 – V športni dvorani v Litiji je šola organizirala državno tekmovanje v 
nogometu za učence, na katerem je zasedla 4. mesto v državi. 

● Maj in junij 2019  – Različne gledališke skupine OŠ Gradec so gostovale na OŠ Litija, 
OŠ Šmartno pri Litiji, Evropski OŠ v Ljubljani in po POŠ OŠ Gradec. 

● 8. 6. 2019 – Udeležba na Litijskem teku (tudi 3 ekipe učiteljev in staršev). 
● 14. 6. 2019 – Valeta v telovadnici Gimnazije Litija; uradno slovo od devetošolcev, 

podelitev spričeval, pohval, priznanj (dve zlati priznanji). 
● 24. 6. 2019 – Zadnji dan pouka šolskega leta 2018/2019, skupaj z obeležbo dneva 

državnosti. 
● Od 26. do 30. 6. 2019 – Strokovna ekskurzija na Škotsko, ki se jo je udeležilo 18 

zaposlenih. 
 
Zatem so bili predstavljeni podatki o številu učencev: na matični šoli je bilo 395 učencev v 20 
oddelkih, na POŠ Vače 106 učencev v 8 oddelkih, na POŠ Hotič 42 učencev v 3 oddelkih, na 
POŠ Kresnice 55 učencev v 3 oddelkih in na POŠ Jevnica je 63 učencev v 5 oddelkih. 
 
V nadaljevanju je bilo predstavljeno izobraževanje in strokovno delo učiteljskega zbora. Delo 
učiteljskega zbora je potekalo po načrtu pedagoških in orientacijskih konferenc, in sicer:  

● Uvodna pedagoška konferenca (27.8. 2018). 
● 1. orientacijska konferenca:  

o Kako ohraniti možgane današnjih otrok.  
o Novosti v pokojninskem skladu.  

● 2. orientacijska konferenca: predstavitve učitelj učitelju; 8 učiteljev je svojim kolegom 
predstavilo svoje dejavnosti. 

● 3. orientacijska konferenca: predstavitev FIT pedagogike (predavanje in delavnica, 
Barbara Konda). 

● 4. orientacijska konferenca: učitelj učitelju - temeljni postopki oživljanja in nudenje 
prve pomoči (4 delavnice za zaposlene). 

● Pogovori ravnatelja s posameznimi aktivi. 
● Zaključna pedagoška konferenca (2.7. 2019). 

 
V poročilu so nadalje navedena razna poročila: 
 

● Poročilo o delu strokovnih aktivov. Na šoli je 8 strokovnih aktivov: aktiv 1. triade, aktiv 
4. in 5. razreda, aktiv naravoslovja in matematike, aktiv tujih jezikov (TJA, NI), aktiv 
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družboslovja in slovenščine, aktiv športnih pedagogov, aktiv OPB, aktiv dodatne 
strokovne pomoči. 

 
● Poročilo o delu sveta staršev. 
● Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu z učenci: 

o realizacija pouka po razredih, 
o realizacija izbirnih predmetov. 

 
● Poročilo o rezultatih NPZ v 6. razredih 

 
V poročilu so zavedene tudi natančne evalvacije doseženih rezultatov, ki vključujejo predloge 
za naprej. 
 

● Poročilo o rezultatih NPZ v 9. razredih 

 
 
Sledila so poročila o delu strokovnih služb: poročilo o delu šolske svetovalne službe -1.triada, 
poročilo o delu šolske svetovalne službe - 2. triada,  poročilo o delu šolske svetovalne službe-
POŠ Vače, poročilo o delu šolske knjižnice, poročilo o delu šolske kuhinje.  
 
Sledila so poročila o delu podružnic. 
 
Poročila o tekmovanjih: 

●  Iz znanja: 
o učenci so se udeležili 21 različnih tekmovanj iz znanja; 
o na šolskih tekmovanjih je bilo razdeljenih 956 tekmovalnih pol in doseženih 362 

bronastih ter 24 srebrnih priznanj; 
o OŠ Gradec je bila na državnih tekmovanjih udeležena 53-krat, na katerih so 

učenci osvojili 23 srebrnih in 9 zlatih priznanj; 
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o zlata priznanja: 2-krat logika, 1-krat matematika (Vegovo), 1-krat angleščina 
(7.r), 2-krat geografija, 1-krat kemija (Preglovo), 2-krat Vesela šola; 

● Športna tekmovanja:  
o OŠ Gradec se je udeležila tekmovanja Mladi in gore, g. ravnatelj je izpostavil 

zgledno sodelovanje s Planinskim društvom Litija; 
o učenci so sodelovali na 17 različnih športnih tekmovanjih; 
o najvidnejši uspehi: 

▪ nogomet: 4. mesto v državi (1.mesto občinsko, 1.mesto področno, 2. 
mesto četrtfinale DP (Litija), 1. mesto polfinale DP (Škofije)); 

▪ DP rafting: 2. mesto; 
▪ DP kanu: 3. mesto. 

 
Sledilo je podrobno poročilo o delu šolskega sklada. G. ravnatelj se je zahvalil za zgledno 
sodelovanje in masovni odziv. Sredstva se je zbiralo na naslednje načine: 

● plačila položnic (oktober, marec) - 10 €, 
● sodelovanje v akciji »Objem topline« (podjetje Dormeo)-učna kuhinja, 
● donacije 0,5% dohodnine (113 staršev), 
● akcija zbiranja starega papirja, 
● nakup izdelkov učencev na novoletnih sejmih. 

 
Sredstva, ki so se zbrala na novoletnih sejmih, so se porabila: 

● na matični šoli za obnovo učne kuhinje, 
● na POŠ Jevnica za novo sedežno in drobni inventar, 
● na POŠ Hotič na zvočniki, 
● na POŠ Kresnice za opremo za pouk športa, 
● na POŠ Vače za opremo za pouk športa. 

 
Na šoli delujeta tudi dve šolski skupnosti: MŠ in POŠ Vače.  
 
V šolskem 2018/2019 letu je bilo na šoli izvedenih 28 projektov: nekateri večletni, drugi 
trajajoči eno šolsko leto, tretji zgolj posamezno obdobje v šolskem letu. Posebej je bil 
izpostavljen projekt “eTwining” (Matematika v gibanju), ki je prejel nacionalni in evropski znak 
kakovosti.  
 
Nadalje je g. ravnatelj predstavil sodelovanje šole z okoljem: 

1. sodelovanje z Rdečim Križem Slovenije, 
2. sodelovanje z Inštitutom za trajnostni razvoj Šolski ekovrt, 
3. sodelovanje s kolesarskim društvom Litijski Tempomat, ki je učencu doniralo kolo. 
4. sodelovanje z Rotary klubom Zagorje-Kum, ki je učenki omogočil vesele angleške 

počitnice v Taboru Mojca. 
5. sodelovanje s Kegljaškim klubom Litija (s sodelovanjem je šola pričela v šolskem letu 

2018/2019, kegljanja so se udeležili učenci iz OŠ Kresnice, MŠ, POŠ Jevnica), 
6. sodelovanje s starši lanskega 4.B, ki so prenovili učilnico 4.B. 

 
Za zaključek g. ravnatelj navaja še izvedena dela v š. l. 2018/2019; 
Pove, da so glede sodelovanja močno prednjačili starši v Kresnicah, saj brez njih ne bi bilo 2 
visokih gred, novega otroškega igrala in 2 novih rokometnih golov. Porezali so eno stran žive 
meje (smrek), igrišče je preurejeno.  
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Vse investicije so navedene v dokumentu Poročilo o realizaciji LDN1819, ki je priloga temu 
dokumentu.  
 
Sklep SS: Svet staršev daje pozitivno mnenje k poročilu o realizaciji letnega 
delovnega načrta za šol. leto 2018/19  (sklep soglasno sprejet).  
 
3. LETNI DELOVNI NAČRT OŠ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 
V nadaljevanju je g. ravnatelj poročal o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2019/2020. V 
slednjem je najprej zapisana vizija OŠ Gradec, nato cilji OŠ Gradec, ki so letos dopolnjeni s 
kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji strokovnih aktivov. 
 
V šolskem letu 2019/2020 pouk poteka v 40 oddelkih, delo se izvaja v 5 oddelkih jutranjega 
varstva in 10,48 oddelkih podaljšanega bivanja. 
 
Ob začetku šolskega leta je bilo na matični šoli 437 učencev v 21 oddelkih, na POŠ Vače 111 
učencev v 8 oddelkih, na POŠ Hotič 41 učencev v 3 oddelkih, na POŠ Kresnice 44 učencev v 
3 oddelkih in na POŠ Jevnica je 61 učencev v 5 oddelkih. 
 
V nadaljevanju si sledijo načrt dela sveta zavoda, načrt dela sveta staršev, načrt dela 
učiteljskega zbora ter načrti dela strokovnih aktivov. Na šoli tudi v naprej deluje 8 strokovnih 
aktivov. Sledi navedba razrednikov, za razrede predmetne stopnje tudi nadomestnih 
razrednikov. 
 
V letnem delovnem načrtu je nadalje predstavljen šolski koledar; v letošnjem šolskem letu ni 
načrtovanih delovnih sobot.  
 
Sledi predstavitev časovne razporeditve pouka in zelo razvejane mreže prevozov otrok v šolo. 
Prevoz je organiziran za 320 učencev, ki prihajajo na 5 naših lokacij. 
 
Letni delovni načrt se nadaljuje s predstavitvijo predmetnika devetletne osnovne šole, 
jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja. Na OŠ Gradec obiskuje podaljšano 
bivanje 353 učencev, kar predstavlja 92,4% vseh učencev na razredni stopnji OŠ Gradec (382). 
 
V nadaljevanju so opredeljeni štirje različni tipi dni dejavnosti: kulturni, naravoslovni, športni 
in tehniški. V vsakem razredu imajo učenci 15 dni dejavnosti, kar pomeni, da je v šolskem letu, 
ki traja 38 tednov, 35 tednov pouka in 3 tedni dni dejavnosti. 
 
Nadalje so predstavljeni obvezni (za učence 3. triade) in neobvezni izbirni predmeti (za učence 
2. triade). 
 
V 1. razredu matične šole, na POŠ Vače in POŠ Jevnica se v letošnjem šolskem letu izvaja 
neobvezni izbirni predmet tuj jezik angleščina (TJA). Na POŠ Kresnice in POŠ Hotič je učencev 
v 1. razredu premalo, da bi zadostili normativom po oblikovanju oddelka neobveznega 
izbirnega predmeta TJA, zato je bila sprejeta odločitev, da se bo na POŠ Kresnice za prvošolce 
izvajala interesna dejavnost TJA, na POŠ Hotič pa bodo pri predmetu TJA učenci 1. razreda 
združeni z učenci 2. razreda. 
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Glede na izražen interes učencev in zmožnosti šole so učencem 2. triade v tem šolskem letu 
ponujeni naslednji neobvezni izbirni predmeti: 
 

matična šola POŠ Vače POŠ Hotič POŠ Kresnice POŠ Jevnica 
tehnika 
šport 

računalništvo 
(4 skupine RAČ) 

računalništvo šport šport umetnost 

 
Sledi predstavitev interesnih dejavnosti šole, ki jih bodo izvajali učitelji OŠ Gradec, termini 
dopolnilnega in dodatnega pouka. Nekatere šolske interesne dejavnosti se bodo izvajale tudi 
v času podaljšanega bivanja. Pri dejavnostih, ki so vezane na telovadnico, se bo izvajanje 
interesnih dejavnosti prilagodilo urniku telovadnice. 
 
Letni delovni načrt se nadaljuje s programom dela učiteljic, ki nudijo dodatno strokovno pomoč, 
in programom dela z nadarjenimi učenci. G. ravnatelj je izpostavil, da je posebno ponosen na 
načrt dela z nadarjenimi učenci; lanska dobra praksa je utrjena, z letošnjim letom se širi tudi 
v 5. razrede vseh šol (tudi POŠ). Trenutno je šola v fazi izpolnjevanja INDEP-ov (tj. 
individualiziran načrt dela z nadarjenim učencem). Na šoli je 35 nadarjenih učencev od 6. do 
9. razreda. Šola v letošnjem šolskem letu v posebnem programu za nadarjene ponuja učencem 
(ne zgolj nadarjenim) dodatne (nadstandardne vsebine) iz naslednjih področij: šport, 
jezikoslovje, naravoslovje, umetnost, socialne veščine, družboslovje, mednarodna izmenjava. 
 
Nadalje so v letnem delovnem načrtu opisane strokovne ekskurzije za učence predmetne 
stopnje in vse ekskurzije v tujino (London, Berlin, Rim; tridnevna ekskurzija v Rim bo 
predvidoma v juniju po koncu pouka organizirana za nadarjene učence).  
 
Iz načrta in predstavitev šol v naravi izhaja sledeče: 

● 3. razred MŠ in POŠ: plavalni tečaj, 
● 4. razred MŠ: bivanje v naravi- CŠOD Dom Medved (Medvedje Brdo), 
● 5. razred MŠ in POŠ: letna šola v naravi Žusterna, 
● 6. razred MŠ in POŠ Vače: zimska šola v naravi- Kope, 
● 7. razred MŠ in POŠ Vače: bivanje v naravi- CŠOD Dom Soča (Tolmin), 
● 6.-9. razred DSP/ MŠ in POŠ Vače: športni vikend- CŠOD Kranjska Gora, 
● 6.-9. razred MPZ/MŠ: pevski vikend- CŠOD Dom Čebelica, 
● 7.-9. razred/MŠ in POŠ Vače: vikend za nadarjene- CŠOD Dom Lipa, 
● 4.-6. razred/MŠ in POŠ: naravoslovni vikend- Vače. 

 
V tabeli tekmovanj je predstavljenih 23 tekmovanj iz znanja in 11 različnih športnih tekmovanj, 
ki so predvidena za to šolsko leto. 
 
Zadnji del letnega delovnega načrta je namenjen predstavitvi projektov, ki v tem šolskem letu 
potekajo na Osnovni šoli Gradec: 
 

● 17 večletnih projektov, ki tudi letos potekajo na naši šoli: Primi šolo za roge, Mehak 
prehod iz vrtca v šolo, S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti, Zdrava šola, Šolska 
shema, Evropski prostovoljci v osnovni šoli, Generacije generacijam, Pasavček, Šolski 
ekovrt, Migalnice, Šolski vrtiček, Učilologija, I/eye SLOVENIA, I COOK SLOVENIA, 
Petošolska druženja, Manj odpadkov, Izkusi Erasmus +, Aktivno v središču. 
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● 11 novih projektov v šolskem letu 2019/2020: 
Gozdna šola, Trajnostna mobilnost, Escape CLASSroom, Slovenija ob 30-letnici 
osamosvojitve, Aktivno državljanstvo, Book Bag, Učilnica na prostem, Obrazi Afrike, Zdrava 
malica, Umetnost krasi naš svet, Varno s Soncem. 

 
Sledi predstavitev nacionalnega preverjanja znanja za to šolsko leto. Rokovnik izvedbe je 
sledeč:  

5. 5. 2020   slovenščina 
7. 5. 2020  matematika 
11. 5. 2020  angleščina (6. r.), šport (9. r.) 
 

V preteklem šolskem letu (2018/2019) je bilo na šoli izpeljano tudi poskusno nacionalno 
preverjanje znanja za učence 3. razredov (matične šole in vseh podružničnih šol). Če bo 
poskusno nacionalno preverjanje znanja za 3. razred osnovne šole izpeljano tudi v tem šolskem 
letu, se namerava OŠ Gradec nanj prijaviti. 
 
V nadaljevanju letnega delovnega načrta so predstavljene prireditve in dogodki na OŠ Gradec 
ter proslave ob praznikih, ob katerih izobesimo slovensko zastavo. Navedeni so učitelji, ki so 
zadolženi za pripravo posameznih obeležij. 
 
Predstavljen je tudi kolesarski izpit in dogodek Pravljična noč, ki je letos predviden le za učence 
2. in 3. razredov. 
 
Sledi načrt dela obeh šolskih skupnosti (MŠ in POŠ Vače), načrt sodelovanja s starši v okviru 
roditeljskih sestankov in govorilnih ur ter načrt dela šolskega sklada. 
 
V zaključnem delu letnega delovnega načrta je načrt dela šolske knjižnice, načrt dela šolske 
svetovalne službe in načrt šolske prehrane. 
 
Zadnje poglavje predstavljajo načrtovane investicije v tem šolskem letu. 
 
Sklep SS: Svet staršev daje pozitivno mnenje k letnemu delovnemu načrt OŠ 
Gradec za šolsko leto 2019/20 (sklep soglasno sprejet). 
 
Celotni Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2019/2020 je priloga k temu zapisniku 
(LDN1920.pdf). 
 
 
4. PREDSTAVITEV PREDLOGA RAVNATELJA O NADSTANDARDNIH STORITVAH OŠ 

GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

G. ravnatelj je v nadaljevanju predstavil predlog o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec, ki je 
priloga tega zapisnika (NADSTANDARDNE STORITVE OŠ GRADEC1920).  

 
Predsednica SS je vprašala predstavnike SS, ali so bile v razredih podane pripombe na 
stroškovnik. Prisotni predstavniki SS so povedali, da pripomb na stroškovnik ni bilo. 
 
Sklep SS: Svet staršev daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 
storitvah OŠ Gradec za šolsko leto 2019/20 (sklep soglasno sprejet). 
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5. PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE  
 
G. ravnatelj je pojasnil, da pravila šolske prehrane povzemajo dejansko izvajanje oziroma 
stanje šolske prehrane.  
 
Sklep SS: svet staršev daje pozitivno mnenje k pravilom šolske prehrane (sklep 
soglasno sprejet). 
 
Pravila šolske prehrane so priloga zapisniku.  
 
6. ŠOLSKI SKLAD  
 
Predsednica upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Gradec ga. Maja Jeglič je predstavila 
delovanje Šolskega sklada. Več informacij v prilogi šolski sklad.pptx. Ga. Maja Jeglič je v 
nadaljevanju pozvala k razpravi o novih načinih zbiranja sredstev za šolski sklad. Predstavniki 
SS so podali nekaj idej.  
 
Predlog SS: Predstavniki sveta staršev, ki so podali ideje, bodo vabljeni na 
naslednjo sejo UO Šolskega sklada.  
 
Predsednica UO Šolskega sklada je napovedala, da se konec šolskega leta ona in Aleš Pregelj 
umikata iz UO Šolskega sklada. Otroci obeh članov UO Šolskega sklada bodo zapustili OŠ. Ga. 
Maja Jeglič je pozvala k razmisleku o iskanju novih članov.  
 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s finančnim poročilom za šolsko leto 
2018/2019 ter s konceptom zbiranja in delitve sredstev šolskega sklada v letu 
2019/2020 (sklep soglasno sprejet). 
 
7. 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 Tadeja Grošelj Pahulje 
MŠ 4., 5., 6. razred Aleš Bregar 
MŠ 7., 8., 9. razred Katarina Svetičič Gobec  
POŠ Vače Damjan Malgaj 
POŠ Hotič Janez Žgajner 
POŠ Kresnice Suzana Kukovica 
POŠ Jevnica Sebastjan Gorenc 

 
(sklep soglasno sprejet). 
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8. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA STARŠEV  
 

Predsednica je predstavila pristojnosti in naloge SS. Svet staršev ima naloge in pristojnosti, 
določene z zakoni in podzakonskimi akti, ki mu omogočajo aktivno soustvarjanje šolskega 
prostora. Svet staršev ima spodaj navedene pristojnosti: 
 
● Voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole (66. člen ZOFVI). To so:    

Sebastjan Gorenc – POŠ Jevnica, Janez Žgajnar – POŠ Hotič, Nada Golouh – MŠ. 
 
● Imenuje upravni odbor šolskega sklada (135. člen ZOFVI). To so starši Maja Jeglič,             

Sebastjan Gorenc, Petra Hiršl Horvat in Aleš Pregelj ter delavci šole Alenka Zupančič, 
Irma Nemec Bric in Anica Brvar. 

 
● Predlaga: 
- zadeve v obravnavo svetu šole (48. člen ZOFVI), 
- nadstandardne programe (66. člen ZOFVI), 
- predstavnike staršev za upravni odbor šolskega sklada (135. člen ZOFVI), 
- predstavnike staršev za pritožbeno komisijo (smiselno po 60. c členu ZOsn). (Aleš 

Bregar, Miha Jančar). 
  
● Obravnava: 
- pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom (66. člen ZOFVI), 
- predlog pravil šolske prehrane (6. člen ZŠolPreh).  
 
● Daje soglasje: 
- k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah (66. člen ZOFVI), 
- k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred 

(10. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov). 
 
● Daje mnenje: 
-         o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja (66. člen ZOFVI, 53. a člen 
  ZOFVI), 
- o letnem delovnem načrtu (66. člen ZOFVI), 
- o predlogu pravil šolskega reda (60. e člen ZOsn), 
- k podrobnejšim kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 

(14. člen Pravilnika o financiranju šole v naravi). 
 
● Razpravlja  o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki (66. člen ZOFVI). 
 
● Sodeluje pri nastajanju: 
- predloga programa razvoja šole (66. člen ZOFVI), 
- predloga vzgojnega načrta (66. člen ZOFVI, 60. d člen ZOSn), 
- pravil šolskega reda (66. člen ZOFVI). 
 
● Lahko sprejme svoj program dela in sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v 

lokalno okolje (66. člen ZOFVI). 
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● Lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine v dogovoru z vodstvom šole (66. 
člen ZOFVI). V delovni skupini za prehrano je predstavnik staršev Gorazd Mavretič 
(gorazd.mavretic@siol.net).   

              
● Se lahko povezuje v lokalne in regionalne aktive sveta staršev (66. člen ZOFVI).  

Vključeni smo v aktiv sveta staršev zasavskih OŠ. 
Aktiv deluje od novembra 2010 (krajši naziv: ASS-ZOŠ). Vključuje predstavnike sveta 
staršev 10 osnovnih šol na področju občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija, 
Šmartno pri Litiji. Aktiv je neaktiven.  

 
● Ima pristojnost sprejemati spremembe poslovnika. 

 
Predlog SS:          
Predsedniški odbor se bo sestal v oktobru in pripravil predlog novega poslovnika, 
opredelil pristojnosti in naloge SS, mandat predsednika SS je po novem le eno leto 
(do sedaj štiri leta) itd. (predlog soglasno sprejet). 
 
 
9. IZVOLITEV OZIROMA POTRDITEV PREDSTAVNIKA SVETA STARŠEV ZA 

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). 
 
10.  POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA STARŠEV 
 
Vprašanje: Kakšni so bili kriteriji za oblikovanje MUS-ov na POŠ Vače? 
 
G. ravnatelj je posredoval kriterije, ki so jih uporabile učiteljice, ko so sestavljale letošnje MUS-
e v 8. razredu na matični šoli: 

● zaključene ocene (heterogenost, primerljivost); učno šibki, nadarjeni itd., 
● vedenje, delo pri urah (podobno pestre skupine), 
● zastopanost vseh treh oddelkov (druženje generacije), 
● razmerje deklet - fantov (primerljivo), 
● sociogrami oz. prijateljstva ter hkrati tudi nova priložnost, da se zbližajo oziroma bolje 

spoznajo tisti, ki se še niso. 
Teh pet kriterijev, opažanja preteklih dveh let ter sestava skupin v CŠOD v 7. razredu so bili 
podlaga za te sezname. 
Na POŠ Vače so učitelji razdelili razred po enakih kriterijih in glede na zapisane kriterije bodo 
razredi razdeljeni v manjše skupine tudi v prihodnje. 
 
Pobuda: Ustanovi se komisija, ki bo preučila možnosti optimizacije prevoza POŠ Kresnice, 
POŠ Jevnica. V njej bodo predstavniki staršev POŠ Kresnice, staršev POŠ Jevnica, šole in 
ustanoviteljice. Pobudo je SS podprl, prav tako vodstvo šole.  
  
Poziv: Ravnatelj pozove starše, da darujejo manjše nahrbtnike za izvajanje projekta Book-
Bag.           
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Naslednja seja sveta staršev bo februarja ali marca 2020, kjer bo obravnavano: 
- poročilo o učno-vzgojnih rezultatih, 
- poročilo o poslovanju šole in šolskega sklada v preteklem koledarskem letu, 
- nov poslovnik sveta staršev OŠ Gradec. 

 
Odgovori na ostala vprašanja, zastavljena na seji, se nahajajo v prilogi Odgovori 
staršem.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.20. 
 
Zapisala: 
Tadeja Grošelj Pahulje 

Predsednica sveta staršev OŠ Gradec: 
                Nada Golouh 

  
 
 
 
Priloge: 

- poročilo o realizaciji LDN1819, 
- LDN1920, 
- NADSTANDARDNE STORITVE OŠ GRADEC1920, 
- Pravila šolske prehrane, 
- Šolski sklad, 
- Odgovori na vprašanja sveta staršev (september 2019), 
- Odgovori staršem.            


