
 

 

 

 
Z A P I S N I K 

 
1. seje Sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2022/2023, ki je bila v četrtek, 22. septembra 
2022 ob 18. uri, na matični šoli v okrogli predavalnici. 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Lina Jovanovič (namestnica Klara Pirmanšek), Maja 
Horvat (namestnica  Vesna Vozelj), Urška Kisovec, Tjaša Doblekar, Kristina Jovanovič, Anita 
Traven (namestnica Nina Černe), Tjaša Tomažin Raspotnik, Nina Godec (namestnica Vera 
Nunič), Maja Zupančič, Vesna Vozelj, Doroteja Vozelj, Amira Kadrič Muminović, Anita Eltrin, 
Petra Bukovšek Batič, Nuška Kozamernik, Anja Knežević (2×), Tadeja Grošelj Pahulje, Monika 
Železnik, Katja Umbreht, Sara Gornik, Janez Žgajnar, Manja Izlakar, Patricia 
Knežević,  Sebastjan Gorenc, Aleš Bregar, Matija Tori, Nada Golouh, Judita Kalander, Mojca 
Bokal. 
 
Opravičeno odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Matija Levec, Miha Gregorčič, Barbara 
Prosenc. 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Maruša Mohar, Anja Savšek, Damjan Zupančič, Alma 
Jere, Tatjana Danilovič, Damjan Malgaj. 
 

Seja se prične ob 18. uri. Ugotovimo, da je prisotnih 30 članov sveta staršev oz. namestnikov. 
 
 

1. poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2021/22 (ravnatelj: g. 
Damjan Štrus), 

2. letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2022/23 (ravnatelj: g. Damjan Štrus), 
3. predlog ravnatelja nadstandardnih storitev OŠ Gradec za šol. leto 2022/23 (ravnatelj: 

g. Damjan Štrus), 
4. obravnava treh dokumentov - vzgojni načrt, hišni red, pravila šolskega reda (ravnatelj: 

g. Damjan Štrus), 
5. predstavitev šolskega sklada in imenovanje upravnega odbora, 
6. izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev, 
7. razno, pobude, predlogi in vprašanja staršev. 

 

Sklep SS: Svet staršev potrjuje dnevni red seje. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

AD 1. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2021/22 (ravnatelj: g. 
Damjan Štrus) 

Predsednik sveta staršev na začetku poudari, da so dokumenti z informacijami javnega značaja 
organov upravljanja šole ažurno na voljo: 



 

 

 

- Letni delovni načrt, Realizacija letnega delovnega načrta, Finančni načrti, Letna poročila na 
povezavi https://www.osgradec.si/nasa-sola/informacije-javnega-znacaja (letno poročilo za 
leto 2021 je kot dokument že na voljo in bo v kratkem objavljen na spletni strani), 
- zapisniki sveta staršev na povezavi https://www.osgradec.si/category/svet-starsev/, 
- zapisniki sveta zavoda na povezavi https://www.osgradec.si/category/svet-sole/. 
 
Ravnatelj predstavi dokument, ki je že na voljo na javni spletni strani OŠ Gradec. 
 
Na vprašanje, ali je bilo lani na e-šoli za starše več udeležencev kot v preteklosti, ko se je le ta 
izvajala na šoli, ravnatelj pove, da je bila udeležba višja. Ker je bila izvedena po triadah, je 
strošek za šolo 3 x višji, vendar je finančni del upravičen, če starši s tem dobimo več informacij. 
Za tiste, ki se v določenem terminu ne morejo udeležiti šole, eden od staršev vidi možnost v 
snemanju seminarja, posnetek pa bi bil še nekaj časa dostopen na spletu. Ravnatelj opozori, 
da bi zato potrebovali dovoljenje avtorja. 
 
Sklep SS : Svet staršev se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za 
šol. leto 2021/2022.  

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
AD 2.: Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2022/23 (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 
 
Ravnatelj predstavi dokument LDN, ki je že na voljo na javni spletni strani OŠ Gradec. 
 
Zimske počitnice 2023 bodo zaradi Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ki 
bo potekalo konec februarja, za našo regijo v terminu od 6. 2. 2023 do 10. 2. 2023. Ker je vmes 
praznik, bo en dan počitnic prestavljen na 26. 4. 2023. 
 
Predstavnica SS pove, da bi bilo na začetku 5. razreda smiselno starše po elektronski pošti ali 
pa na roditeljskem sestanku seznaniti s programom za nadarjene. 
 
V letnem načrtu šole je tudi projekt gozdna šola, med dejavnostmi projekta je tudi plezanje na 
drevesa. Starši morajo poskrbeti, da so učenci ustrezno oblečeni in obuti. Morebitno 
nesoglašanje s plezanjem in zaščito pred klopi starši podajo pisno razredniku svojega otroka. 
Ravnatelj bo obrazec za soglasje poslal vsem staršem razredne stopnje preko portala LoPolis 
v začetku oktobra. 
 
Predstavnico SS zanima, zakaj je v tem šolskem letu zimska šola v naravi 20. 3. 2023, lani pa je 
bila v mesecu januarju. Ravnatelj pove, da so lani učitelji Krvavec zelo pohvalili, do tja ni dolge 
vožnje, proge so dovolj dobre za učenje smučanja, namestitev je takšna, kot si jo šola želi in jo 
tudi potrebuje. Na Krvavcu so ponudili en termin v začetku decembra, drugi pa marca. Šoli se 
zdi marec primernejši. 
 
Sklep SS: Svet staršev daje pozitivno mnenje k letnemu delovnemu načrtu OŠ Gradec za šol. 
leto 2022/23. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  



 

 

 

 

AD 3. : Predlog ravnatelja nadstandardnih storitev OŠ Gradec za šol. leto 2022/23 (ravnatelj: 
g. Damjan Štrus) 
 
Ravnatelj predstavi nadstandardne storitve, ki so tudi zapisane v dokumentu LDN. Poudari, da 
večina omenjenih dejavnosti predstavljajo za šolo nadstandardne storitve. Cena letne šole v 
naravi presega sredstva, ki jih dobimo od MIZŠ. Cena zimske šole v naravi presega sredstva, ki 
jih prejmemo od Občine Litija. Za plavalni tečaj MIZŠ nameni za vsakega učenca znesek, s 
katerim pokrijemo stroške najema bazena. Starši plačajo prevoz učencev do bazena in nazaj. 
Ostale dejavnosti niso del obveznega programa osnovne šole in so ponujene v celoti kot 
nadstandardne dejavnosti. 

Starši z Vač podajo pripombo, ker njihovi otroci lani niso bili deleži robinzonske noči, čeprav 
so bili zanjo zainteresirani in se jim zdi dejavnost koristna. Ravnatelj pove, da za njih te 
dejavnosti niti ni bilo v LDN. Na vprašanje, kdo se odloča za nadstandardne storitve, ravnatelj 
pove, da so to učitelji, lahko tudi na predlog staršev. Starši vidijo problem v tem, da niso bili 
pravočasno obveščeni, da lahko vplivajo na izvedbo robinzonske noči. 

Predstavnica SS ima pripombo na izbiro termina (17. 6. 2022 - 18. 6. 2022) naravoslovnega 
vikenda na POŠ Vače, ki je bil tematsko zelo dobro zastavljen. Predlaga, da se ga izvede prej, 
saj v izbranem terminu potekajo tudi vsi zaključki in nastopi otrok. Ravnatelj pove, da se v 
letošnjem šolskem letu naravoslovni vikend načrtuje v terminu 9. 6. 2023-10. 6. 2023. Takrat 
je večina testov in spraševanj že mimo, tudi vreme je načeloma že bolj naklonjeno aktivnostim 
na prostem. 

Svet staršev da pobudo, da se v prihodnje razmisli o prestavitvi dejavnosti na mesec 
september. 

Predstavnico SS zanima, ali se vsi učenci prijavijo na lutkovno igrano predstavo v izvedbi 
gledališča KUKUC in kaj medtem počnejo učenci, ki se predstave ne udeležijo. Ravnatelj pove, 
da se večina učencev predstave udeleži, če se kdo ne prijavi, ima takrat organizirano drugo 
dejavnost. Predstavnica SS je zaposlena na ZPM Moste-Polje in opozori, da je strošek 
predstave 10,00 EUR ob vseh ostalih neizogibnih mesečnih stroških za finančno šibke družine 
lahko veliko breme. Ker dejavnost poteka med poukom, so starši na nek način pod pritiskom, 
saj želijo, da je njihov otrok kar se da enakovreden sošolcem. Sprašuje se, ali ti starši prosijo 
šolo za finančno pomoč oziroma ali učitelji takšne družine prepoznajo in jih seznanijo z 
možnostjo subvencioniranja. Na tem mestu predstavi še program Botrstva, ki poteka pod 
okriljem ZPM Moste-Polje. V program zaenkrat ni vključenih otrok z OŠ Gradec. Donator, ki ga 
otrok ne pozna, svojemu varovancu (preko šole ali kluba) nameni mesečno 30,00 EUR (ali več) 
in s tem omogoči otroku obisk dejavnosti, ki se je sicer ne bi mogel udeležiti. Predlaga, da 
šolska svetovalna služba aktivno usmerja takšne družine na ZPM Moste-Polje.  

Ravnatelj pove, da se starši iz socialno šibkih družin večkrat ne želijo izpostavljati, šola pa nima 
podatkov o finančnem in premoženjskem stanju družin, kot jih ima CSD. Zato se lahko šola pri 
odločanju o tem, kdo bi potreboval finančno pomoč  pri tovrstnih aktivnostih, opre zlasti na 
podatek o subvenciji malice oz. kosila, ki ga pridobi s strani CSD (to služi kot usmeritev). 
Spomni tudi, da na spletni strani OŠ Gradec v zavihku za starše najdemo vlogo za 



 

 

 

subvencioniranje šolske dejavnosti.  Na mestu bi bilo, da se staršem jasno pove, za kaj vse 
lahko subvencijo koristijo.  

Pobuda, da se dela na tem, da pride informacija o možnosti koriščenja subvencije do staršev 
in da se starši, ki so do subvencije upravičeni, tudi obrnejo na šolo. Veliko lahko tu naredi 
šolska svetovalna služba. Predstavnica SS bo posredovala elektronsko sporočilo s pojasnili, 
kako se vključiti v program Botrstvo. Elektronsko sporočilo bo del zapisnika. Ravnatelj 
predlaga, da se na naslednjem roditeljskem sestanku pove, kje je zapisana informacija o 
finančni pomoči. Tudi vsak predstavnik razreda naj posreduje informacijo naprej.  

Ravnatelj se zaveže, da bo pobudo v ponedeljek, 3. 10., na kolegiju predal šolski svetovalni 
službi. 

Sklep SS: Svet staršev daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah OŠ 
Gradec za šol. leto 2022/2023. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
AD 4.: Obravnava treh dokumentov - vzgojni načrt, hišni red, pravila šolskega reda 
(ravnatelj: g. Damjan Štrus) 
 
Ravnatelj predstavi dokumente, ki bodo na voljo na javni spletni strani OŠ Gradec takoj, ko jih 
potrdi še svet zavoda. Poudari, da so dokumenti osveženi po več letih od zadnjega dela 
delovne skupine v letu 2017 in finalizirani kot zahtevano po ZOFVI. Dokumenti so ‘živi’ in odprti 
za predlagane spremembe in izboljšave. Svet staršev ni imel vprašanj oz. pripomb. 
 
Sklep SS: Svet staršev daje pozitivno k vzgojnemu načrtu, hišnemu redu in pravilom šolskega 
reda. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

AD 5.: Predstavitev šolskega sklada in imenovanje upravnega odbora 
 
Ga. Petra Bukovšek Batič, dosedanja predsednica šolskega sklada, predstavi namen in način 
delovanja šolskega sklada. NAMEN: 

● pomoč socialno šibkim, 
● pomoč nadarjenim učencem, 
● izleti, tabori, tekmovanja, 
● prevozi, 
● sofinanciranje projektov šole. 

 
PRIDOBIVANJE SREDSTEV: 

● donacije, 
● prispevki, 
● zbiranje starega papirja, 



 

 

 

● božično-novoletni sejem, 
● peka krofov, 
● prodaja bidonov. 

 
Prejšnjemu UO je potekel mandat in svet staršev predlaga predstavnike UO. Konstitutivna seja 
šolskega sklada je 13. 10. 2022. 

0,3 % dohodnine lahko namenimo v šolski sklad. Šola bo ob pravem trenutku poslala obvestila. 
Podan je predlog, da se obrazec za namenitev dela dohodnine natisne tako, da ga lahko oddata 
oba starša in da je kar se da popolno že vnaprej izpolnjen. Predstavnica SS se ponudi, da naredi 
potrebno število kopij. Obrazci se bodo delili na božično-novoletnem sejmu. 

Druga predstavnica SS pove, da se ji zdi zelo uporabna FURSova stran eDavki, kjer najdeš veliko 
vlog, tudi omenjeno. 

Sklep SS: Svet staršev potrjuje sledečo sestavo upravnega odbora šolskega sklada - 
predstavniki staršev: 

● Petra Bukovšek Batič, POŠ Vače, 
● Sebastjan Gorenc, POŠ Jevnica, 
● Sabina Rovšek, MŠ, 
● Vesna Vozelj, POŠ Hotič. 

Predstavnice delavcev (predlagani s strani sveta zavoda): 

● Tina Hojnik – profesorica matematike, MŠ, 
● Barbara Kodrman – profesorica razrednega pouka, POŠ VAČE, 
● Irma Nemec Bric – profesorica razrednega pouka, POŠ Hotič. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD 6.: Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev 
 
Predsednik SS je vodil izvolitev predsedniškega odbora SS. 

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

●  MŠ 1-3.raz: Kristina Jovanovič, 
●  MŠ 4-6.raz: Tadeja Grošelj Pahulje, 
●  MŠ 7-9.raz: Janez Žgajnar, 
●  POŠ Vače: Damjan Malgaj, 
●  POŠ Hotič: Vesna Vozelj, 
●  POŠ Kresnice: Anja Knežević, 
●  POŠ Jevnica: Damjan Zupančič. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD 7.: Razno, pobude, predlogi in vprašanja staršev 
 



 

 

 

Vprašanje: Cena zimske šole v naravi je bila lani cca. 170,00 EUR, letos 300,00 EUR. Bili so 
komentarji nad izborom smučišča, nad terminom (spomladanski, konec marca) in seveda nad 
ceno. Jaz sem starše že na roditeljskem sestanku obvestil, da je šola odprta za konkretne 
predloge (lokacija, termin, cena), mogoče bi to danes povedal še ostalim predstavnikom. Ter 
kakšen delež stroška 300 evrov odpade na smučišče, (karta, nočitve, hrana, učitelji 
smučanja...) Kakšen pa na šolske spremljevalce? 

Odgovor: Ravnatelj pove, da je bila cena lani 230 EUR (Krvavec) za učence 7. razredov (Bohinj) 
pa 165 EUR. Letos je močna generacija, 83 učencev. Potrebujemo nastanitev, ki sprejme tako 
veliko število učencev. Poleg tega CŠOD v poštev le na 3 leta, ker imajo ‘fair’ delitev med vse 
slovenske šole. Avstrija (Trije kralji), ne sprejme toliko ljudi, poleg tega je teren bolj za 
začetnike in tudi precej oddaljen, kar je povezano s ceno prevoza. Lani izveden Krvavec je bil 
pozitivno sprejet tako s strani učencev kot učiteljev in je relativno blizu. Specifikacija letošnje 
cene je: 245,00 EUR za bivanje in karto, 75,00 EUR za prevoz in spremljevalce, odšteje se 
subvencija občine 15,00 EUR  in subvencija donatorja (če bo) cca. 15,00 EUR na učenca, del 
prispeva tudi šolski sklad (prodaja izdelkov na božično-novoletnem sejmu) 15,00 EUR na 
učenca. 

 

Vprašanje: Ali šola za učence, ki se ne udeležijo šole v naravi, zagotavlja primerljive vsebine?  

Odgovor: Šola zagotavlja primerljive vsebine, za učence organiziramo tudi dneve dejavnosti. 

 

Vprašanje: Starši so imeli v 6. razredu pripombo nad ceno delovnih zvezkov. Kako bi lahko 
starši vplivali na izbor delovnih zvezkov. Vemo, da junija potrjujemo sezname, ampak če takrat 
zavrnemo seznam, se zgodi kaj? 

Podpredsednica SS je povedala, da sta ZASSS in MIZŠ že pred leti prišla do ugotovitve glede 
statusa učnih gradiv na slovenskih šolah, opisala ga je kot 5P: preobsežno, prezahtevno, 
predrago, preštevilno, pretežko. Ravnatelj je v preteklosti na SS zagotavljal, da šola dela na 
zmanjšanju količine delovnih zvezkov. Podpredsednica SS je predlagala, da šola pripravi 
približevalen predlog z zmanjšanimim številom delovnih zvezkov. Predstavnike SS je opomnila, 
da starši imajo avtonomijo pri odločanju o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov. 

 

V luči zmanjševanja stroškov za šolske potrebščine je podan predlog, da učenec v novem 
šolskem letu smiselno uporabi še ne do konca popisane zvezke iz preteklega leta. Dobro bi bilo 
to tudi navesti v seznam potrebščin in učbenikov za naslednje šolsko leto. 

Predstavnica SS sprašuje, koliko je lahko star atlas, da je še uporaben. Glede na ceno bi bilo to 
smiselno vedeti. To se bo še preverilo. 

Prisotna na seji SS sprašuje, ali lahko razred pošlje nadomestnega predstavnika na sejo sveta 
staršev. Ravnatelj odgovori, da lahko, vendar le ta ne sme glasovati. 



 

 

 

Ravnatelj spomni na obvestilo, poslano staršem na elektronski naslov, v katerem športni 
pedagogi OŠ Gradec vabijo na pohod na tromejo. Ravnatelj pove, da so ti pohodi slabše 
obiskani, so pa lepi. Vabljeni tudi v prihodnje. 

Predstavnica SS je bila s strani staršev opozorjena, da otroci, ki pridejo s POŠ na MŠ, opažajo 
razliko v velikosti obrokov med MŠ in POŠ. Eden od staršev se tudi sprašuje, če ni na jedilniku 
preveč sladkih jedi, preveč kruha … 

Ravnatelj pove, da so meniji sestavljeni po priporočilih zdrave prehrane in da se z vprašanji, ki 
se tičejo prehrane, starši lahko obrnejo na člana skupine za prehrano g. Tomaža Pokorna, ki 
lahko pride kadarkoli pogledat in ocenit obrok. Njegova telefonska številka/email je 041 391 
441 / tomaz.pokorn@gmail.com . V sklopu vprašanj o prehrani ravnatelj pove še, da šolska 
kuhinja nikakor nima kapacitet za pripravo vegetarijanskih menijev in da kuhinje podružnic ne 
morejo prevzeti dela MŠ. 

 
Predstavnica SS pove, da prvošolčki pričakujejo, da prvi šolski dan spoznajo učiteljico in razred, 
v katerem bodo prebili šolsko leto. Podan je predlog, da se prvošolčkom zjutraj predstavi 
razredničarka v matičnem razredu, kasneje pa se v istem dnevu izvede še prireditev na MŠ. 
Predstavnik SS tudi pove, da se enako zgodi ob prehodu POŠ na MŠ v šestem razredu, kjer bi 
tudi prišlo prav ‘uvajanje’. 

Vprašanje: Predstavnica SS vpraša, ali bi bilo mogoče nekaj tednov evidentirati, koliko otrok 
ne pride na prvi avtobus. 

Odgovor: Evidenca se že dolgo dela, ker se mora. Na voljo je pri podravnateljici, ge. Jani Isoski. 

 
Seja se je zaključila ob 20:32. 

 

Zapisala:                                                                                                  Predsednik sveta staršev: 
Tadeja Grošelj Pahulje                                                                          Aleš Bregar 
 
 
 

 

 


