
Odgovori na vprašanja sveta staršev, prejeti v ponedeljek, 23. 9. 2019 
  
1. Na roditeljskem sestanku 9.B razreda, dne, 12. 9. 2019, je bilo ponovno 

izpostavljeno vprašanje neenakovrednega zagotavljanja prevozov otrok iz Kresnic 
in Jevnice/Kres. Poljan. Predlagam, da se ponovno obravnava na Svetu staršev 
problematika zagotavljanja istega nivoja varnosti. 
Glede na morebitne pridobljene dodatne komentarje s strani vodstva šole, se 
tema še enkrat obravnava in potrdi ukrepe za ureditev stanja. 
Odgovor (Damjan Štrus, 23. 9. 2019): 
Kar se tiče obravnave problematike na seji sveta staršev, se lahko pod točko 
Razno zagotovo predlaga obravnavo, člani pa bodo odločili glede obravnavane 
tematike. 
V lanskem šolskem letu smo o tem že govorili, na šoli smo tudi s prevoznikom 
opravili razgovor glede možnosti spremembe načina relacije (avtobus bi po 6. učni 
uri ne zavil v Kresnice, ampak nadaljeval vožnjo proti Jevnici, v rondoju bi učenci 
iz Jevnice iz avtobusa izstopili, avtobus pa bi se potem vračal v Kresnice, kjer bi 
izstopili še učenci iz Kresnic). Verjamem, da v primeru, da bi tu ugodili staršem 
učencev iz Jevnice, bi prišlo do odziva staršev učencev iz Kresnic, zakaj se njihovi 
otroci zdaj vozijo dlje. In tu neke sorazmernosti ni možno doseči, niti je po mojem 
mnenju nima smisla iskati. Učenci, ki so bolj oddaljeni od šole, pridejo kasneje 
domov oziroma na dejavnostih, ki potekajo na zahodnem koncu Slovenije, 
vstopajo zadnji na avtobus in se prvi vračajo domov. Tudi na vseh ostalih 
relacijah v življenju (avtobusnih, vlakovnih…) je tako, da potniki vstopajo in 
izstopajo kot si sledijo postaje. 
Nikakor pa ne bom pristal na kakršenkoli predlog, da bi avtobus v Kresnicah 
ustavljal prej in bi bili učenci potem prepuščeni samostojnemu prehodu preko 
železniške proge-tudi prehod pod železniško progo je za prost prehod manj 
primeren. V tem primeru pa bi bil poseg v varnost naših učencev nedopusten. 

 
2. Zakaj moramo starši vsako leto na roditeljskih sestankih dajati 

soglasje/dovoljenje, da učitelji lahko otroku pregledajo lasišče zaradi morebitnih 
uši? Zakaj tega dovoljenja ni potrebno dajati za pregled zob? Niti nismo 
seznanjeni z rezultati tega pregleda. Meni se zdita oba pregleda precej podobna. 
Ne želim biti napačno razumljen. Podpiram, da učitelji brez nekih dovoljenj 
pregledujejo lasišče (če jim ga že starši ne). Bi pa tudi rad vedel, kako je imel 
otrok umite zobe, če je možno? 
Odgovor (Damjan Štrus, Jana Isoski, 24. 9. 2019): 
Na šoli ne pobiramo soglasij za pregledovanje lasišča, za kontrolo zob pa tudi ne, 
ker poteka kontrola zob na šoli v okviru programa Vzgoja za zdravje in ustno 
zdravje za osnovnošolce, ki uči kako ohranjati in krepiti lastno zdravje. Program 
na šoli izvajajo izvajalke vzgoje za zdravje iz ZD Litija. Program spremlja učence 
od prvega do devetega razreda. Ponuja različne vsebine vzgoje za zdravje, ki so 
predpisane s strani NIJZ-ja. Pomemben del vzgoje za zdravje je tudi vzgoja za 
ustno zdravje, ki je v preteklih letih vključevala 3 kontrole čistosti zob tekom 
šolskega leta. Najboljši razred MŠ in POŠ se je na koncu šolskega leta udeležil 
zaključne prireditve v Ljubljani. V tekmovanje so bili vključeni učenci razredne 
stopnje. 



Ostali učenci so prejeli povratno informacijo ob vsaki kontroli čistosti zob s strani 
izvajalk programa. Seveda pa se lahko starši, v kolikor želijo izvedeti več 
informacij, obrnejo na izvajalke programa iz ZD Litija. 
 
V letošnjem šolskem letu bodo v sklopu programa potekale: 

 Učne delavnice in tehnike pravilnega ščetkanja zob (vključeni vsi učenci MŠ in 
POŠ). 

 Predavanja o pomenu zdravja zob in osnovnih procesih v ustni votlini, zdravi 
prehrani, …          (vključeni učenci 2. in 4. razreda MŠ in POŠ). 

 Tekmovanje za čiste zobe (vključeni samo učenci od 1. do 5. razreda). 
 
Glede na priporočila NIJZ-ja ravnamo tudi v primeru naglavnih uši. Učitelj 
načeloma glav ne pregleduje. Če opazi, da se otrok neprestano praska po glavi, 
obvesti starše, da naj pregledajo lasišče svojega otroka. Pogosto nas o pojavi uši 
obvestijo tudi starši. Obvestilo o pojavu takoj objavimo na spletni strani šole in 
zraven priložimo tudi zloženko »Naglavne uši? Brez skrbi.«, ki jo je pripravil NIJZ. 
V zloženki so zapisane koristne informacije o tej problematiki, natančno pa je 
opisan tudi postopek odpravljanja uši. Če se pojavijo uši pri otroku v času bivanja 
v naravi, učitelj pokliče starše, da pridejo po otroka ali pa na kraju samem 
opravijo razuševanje. V navodilih iz NIJZ-ja je tudi zapisano, da starše, ki ne 
sodelujejo oziroma ne ukrepajo v primeru ušivosti, šola lahko povabi na 
individualni razgovor, kjer se ugotovi razloge za nesodelovanje. Zdravnik ZD Litija, 
ki opravlja sistematske preglede, v primeru pojava uši na šoli, v okviru pregleda 
še podrobneje pregleda glave oziroma lasišča.  

 
3. Ali bi lahko bil 1. šolski dan za prvošolčke s podružničnih šol na šoli, ki jo bodo 

obiskovali kot je bilo že pred leti in ne na matični šoli? To je en in edini dan, ko 
lahko starši svojega prvošolčka na prvi dan pospremimo v šolo in temu posvetimo 
cel dan. Veliko staršev izrazi nezadovoljstvo potem, ko je ta dan že za njimi. Tudi 
bivši prvošolci so si kot prvi dan zapomnili tistega, ko so prestopili prag POŠ in ne 
dneva na matični šoli. Tako da staršem in otrokom to več pomeni, kot neka 
prireditev ali predstava na ta dan. 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2019): 
V preteklosti so se pojavili očitki, da je na matični šoli prvi šolski dan drugače 
organiziran, da so podružnične šole zapostavljene, tudi ravnatelj ne more biti ob 
9.00, ko so prvošolčke na POŠ sprejeli, prisoten na vseh POŠ naenkrat, tako da 
nekatere pozdravi, spet drugih ne. Zaradi tega smo na Osnovni šoli Gradec 
sprejeli odločitev, ki je tudi po mnenju učiteljic ustrezen in dovolj »pravičen«. 
Učenci začnejo in končajo izobraževanje na istem mestu: v dvorani Gimnazije 
Litija (skupen sprejem za prvošolčke in valeta). Sprejem za prvošolčke je na ta 
način za vse enoten, enak, skupen. Na matični in podružničnih šolah se lahko 
učenci 1. dan ustrezno pripravijo na sprejem prvošolčkov (recitacije, kakšna igrica 
ipd.). Prag svojih učilnic vsi prvošolčki prestopijo 2. šolski dan in takrat je to za 
njih tisti pravi vstop v šolo-za vse učence naše šole enako. In tako naši učenci 
začnejo svoje osnovnošolsko izobraževanje. Pri naši precej razvejani šoli, kjer so 
učenci razpršeni na 5 stavb (matična šola in 4 podružnične šole) je težko 
zagotavljati vsem učencem vedno enake možnosti in s takšno organizacijo prvega 
šolskega dne je to možno. Razmišljali smo tudi o alternativi, da imajo učenci 



zjutraj sprejem na svojih šolah, potem pa pridejo v dvorano Gimnazije Litija na 
skupni sprejem, vendar se je z vidika naglice in natrpanosti sedanja ureditev 
pokazala za najbolj ustrezno (tudi po besedah vodij POŠ in učiteljic na POŠ, ki 
imajo s sprejemi prvošolcev veliko daljše izkušnje kot jaz).  

 

4. Na roditeljskem sestanku je bil predstavljen nov Lopolis in prehrana. Pripomba je 
bila, da marsikaj otroci ne jedo (nek otrok ne je nobene salame, je pa vse sirne 
namaze…..nek drug Janez niti slišati noče za sirni namaz, bi pa vsak dan jedel 
mortadelo in podobno…), strinjam se tudi z razmišljanjem, da nikoli ne bo za vse 
dobro in sprejemljivo. 
Glede na to, da Lopolis omogoča dnevno izbiro obrokov, bi prosila, da razmisli 
šola o tem, da bi učencem ponudila vsaj dve različni malici. Mislim, da to ne bi 
smel biti problem, saj imate lastno kuhinjo, kjer se z gospodinjsko iznajdljivostjo 
marsikaj da storiti in še vedno prihraniti. Mislim, da se mnogo preveč hrane še 
vedno vrne v kuhinjo in da nekateri otroci ostajajo lačni. 
Na ŠC Ljubljana imamo imamo 1700 dijakov in imamo v Lopolisu na izbiro 4 
različne vrste malice, ne samo hladna/topla. 
Odgovor (Damjan Štrus, Anita Mikša, 24. 9. 2019): 
Tudi sam se strinjam z razmišljanjem, da ne bo nikoli za vse dobro in 
sprejemljivo. Še najbližje »za vse« je petkova malica, ki je po izbiri učencev, ni pa 
najbolj v skladu s smernicami zdrave prehrane oz. je zelo na robu. Precej učencev 
okusov zdrave prehrane ni vajena. 
V letošnjem šolskem letu smo začeli z nekoliko drugačnim načinom 
pripravljanja/razdeljevanja šolske malice: obloženi kruhki niso vnaprej 
pripravljeni, ampak sta salama in sir narezana posebej, tako da si lahko učenci 
sami pripravijo malico: lahko samo s sirom, lahko samo s salamo, lahko z obojim. 
Tu je tudi vloga šole veliko večja, saj je potrebno učence navaditi na kulturno 
pripravo obroka, ne samo na kulturno uživanje obrokov. 
S pestrostjo jedilnikov se trudimo do te mere, da je malica sestavljena iz različnih 
živil, tako da vsak učenec vsaj nekaj poje, ostalo pa lahko odstopi sošolcem, ki 
imajo tisto jed radi. Skrbimo tudi, da je tedensko na voljo dovolj sadja. V 
prihodnje načrtujemo tudi na matični šoli kuhano mlečno malico, vendar moramo 
za to najprej nabaviti kar nekaj posode. 
Kar se tiče primerjave osnovnošolske in srednješolske prehrane nimam 
popolnoma natančnih podatkov, vem pa, da je že v zakonu o šolski prehrani 
zastavljena drugače. Srednje šole imajo na voljo več sredstev, cena je višja in 
zagotoviti morajo en topel obrok. Prav tako se kuha in streže samo en obrok- 
topla malica (oz. 4 meniji) v isti stavbi. Dijaki imajo tudi dnevno evidentiranje 
drugače urejeno. Mi dnevno pripravljamo 4 različne obroke na 5 lokacijah, ki 
morajo biti med seboj usklajeni oz. enaki. Preden delamo kakršnekoli primerjave, 
je nujno pogledati več dejavnikov; eden od njih je tudi starost, velikost in 
zmogljivost centralne kuhinje na matični šoli. 

 
5. Že v preteklosti, pa letos tudi, so na roditeljskem sestanku pa tudi sicer preko 

leta, določeni starši  izrazili pomisleke glede prehranske piramide in jedilnikov v 
šoli. Tu mislim predvsem na uvedbo vegetarijanskih menijev in podobno. Prosim 
za informacijo, kakšne možnosti lahko v prehodnosti pričakujemo.  
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2019): 



V osnovni šoli se držimo smernic in nadstandarda, kot bi bil vegetarijanski meni, 
zaenkrat ne ponujamo, ker ga tudi smernice v osnovni šoli ne odobravajo. 
Dnevno zagotavljanje dveh različnih menijev  (transport, oprema, dobava živil) na 
vseh lokacijah Osnovne šole Gradec zaenkrat žal ni možna. Ne gre zanemariti 
dejstva, da je naša centralna kuhinja stara 40 let in je bila zgrajena za precej 
manjše število obrokov. Že lansko leto smo bili na robu zmogljivosti kuhinje, letos 
imamo še 30 učencev več. Nimamo ločenih prostorov za pripravo malic, dietnih 
obrokov, sladic-tudi ostali prostori so prirejeni bolj po sili razmer, ker so se v teh 
letih način prehranjevanja, skladiščenja živil in zakonodaja precej spremenili, 
kuhinja pa ostaja v enakih gabaritih. 
V zelo bližnji prihodnosti se bodo spremenili normativi, vendar gre za korak 
predvsem v smer priprave dietnih obrokov-do ponudbe 2 menijev menim, da smo 
še kar daleč. 

 
6. Evalvacija NPZ 9.r. Kaj pove primerjava rezultatov NPZ 9. r napram rezultatom 

doseženim v 6. r ? A se znanje na PS "zgublja" ali "pridobiva" glede na slovensko 
povprečje? MUS 1 po rezultatih izstopa. Čemu pripisujete to odstopanje?  
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2019): 
Če povzamem zapis iz evalvacije matematike v skupini MUS1: Skupina je bila 
učno zelo skromna, saj imajo le trije učenci zaključeno oceno odlično, eden prav 
dobro, štirje dobro in 5 zadostno oceno. Povprečna ocena zaključenih ocen je 3,2. 
Učenci so se večinoma učili le pred testi in ustnim ocenjevanjem, zato je snov 
slabo utrjena kar ne pogojuje dolgotrajnega znanja. Pridobivanje oz. izgubljanje 
bi najprej predstavil s konkretnimi številkami: 

 
Primerjava ocen učencev pri matematiki ter dosežka na NPZ (6. in 9. razred): 

št. razred priimek in ime 

ocena 
6. 

razred 
MAT. 

ocena 
9. 

razred 
MAT. 

RAZLIKA 
ocen 

dosežek na 
NPZ 

6. razred 

dosežek na 
NPZ 

9. razred 

RAZLIKA dosežkov NPZ 
(upoštevanje 3% nižjega drž. 

povprečja v 9. razredu) 

1 9.A Bedek Nik 4 5 +1 69 60 -6 

2 9.A Berčon Alja 3 2 -1 27 24 0 

3 9.A Berčon Aljaž 4 3 -1 69 34 -32 

4 9.A Birk Maša 4 5 +1 52 80 +31 

5 9.A Drnovšek Mateja 2 2 0 15 / / 

6 9.A Južnik Jan 5 5 0 83 62 -18 

7 9.A Knežević Nika 2 2 0 21 28 +10 

8 9.A Kujraković Jamin 2 3 +1 33 40 +10 

9 9.A Mešić Sian / 2 / / 32 / 

10 9.A Perić Zoran 2 3 +1 27 24 0 

11 9.A Pregel Pia 4 4 0 58 58 -3 

12 9.A Privšek Jan 4 5 +1 67 64 0 

13 9.A Rovšek Jan 5 5 0 90 74 -13 

14 9.A Šikovec Jan 3 3 0 75 40 -32 

15 9.A Škrabanja Eva 5 5 0 58 70 +15 

16 9.A Štrus Maša 5 5 0 81 64 -14 

17 9.A Ulčar Matic 4 4 0 65 50 -12 

18 9.A Zupan Anžej 2 3 +1 42 52 +13 



19 9.A Zupan Luka 5 5 0 81 82 +4 

POVPREČJE 3,6 3,7  56 52  

Povprečna ocena v 9.a se je s 3,6 zvišala na 3,7.  
Dosežek učencev 9.a na NPZ se je (z upoštevanjem 3% nižjega državnega povprečja 
v 9. razredu) znižal za 1%. 
 

št. razred priimek in ime 

ocena 
6. 

razred 
MAT. 

ocena 
9. 

razred 
MAT. 

RAZLIKA 
ocen 

dosežek na 
NPZ 

6. razred 

dosežek 
na 

NPZ 
9. razred 

RAZLIKA dosežkov NPZ 
(upoštevanje 3% nižjega drž. 

povprečja v 9. razredu) 

1 9.B Fašing Patricija 5 5 0 94 81 -10 

2 9.B Fink Ela 4 4 0 40 44 +7 

3 9.B Godec Rok 2 2 0 26 29 +6 

4 9.B Jere Sara Emilija 3 3 0 56 48 -5 

5 9.B Kastelic Nal 3 2 -1 26 54 +31 

6 9.B Kimovec Anže 3 4 +1 54 46 -5 

7 9.B Klinc Lovro 5 5 0 90 96 +9 

8 9.B Kovač Mel 2 2 0 12 23 +14 

9 9.B Kuder Maj 2 2 0 / 32 / 

10 9.B Miklič Lara 4 4 0 44 63 +22 

11 9.B Parkelj Jure 3 2 -1 / 60 / 

12 9.B Pojedalkin Sergij 2 2 0 22 23 +4 

13 9.B Potisek Liza 4 5 +1 74 79 +8 

14 9.B Rant Erika 2 2 0 54 40 -11 

15 9.B Štros Luka 3 2 -1 26 40 +17 

16 9.B Verbič Sanja 2 2 0 18 6 -9 

17 9.B Žirovnik Jan 5 5 0 72 83 +14 

POVPREČJE 3,2 3,1  47 50  

Povprečna ocena v 9.b se je s 3,2 znižala na 3,1.  
Dosežek učencev 9.b na NPZ (z upoštevanjem 3% nižjega državnega povprečja v 9. 
razredu) je ostal enak.  
 

št. razred priimek in ime 

ocena 
6. 

razred 
MAT. 

ocena 
9. 

razred 
MAT. 

RAZLIKA 
ocen 

dosežek 
na NPZ 

6. razred 

dosežek na 
NPZ 

9. razred 

RAZLIKA dosežkov NPZ 
(upoštevanje 3% nižjega drž. 

povprečja v 9. razredu) 

1 9.V Kovač Zoja 3 3 0 28 31 +6 

2 9.V Lotrič Lana 3 2 -1 36 46 +13 

3 9.V Medved Lucija 3 4 +1 42 38 -1 

4 9.V Nagode Živa 3 4 +1 50 50 0 

5 9.V Pograjc Tine 2 3 +1 44 44 0 

6 9.V Potočnik Rožle 4 3 -1 54 60 +9 

7 9.V Ribič Nik 3 2 -1 34 33 +2 

8 9.V Šepetavc Maša 3 2 -1 30 33 +6 

9 9.V Trdin Ines 3 3 0 56 33 -20 

POVPREČJE 3 2,9  42 41  

Povprečna ocena se je v 9.v s 3,0 znižala na 2,9.  
Dosežek učencev 9.v na NPZ se je (z upoštevanjem 3% nižjega državnega povprečja 
v 9. razredu) zvišal za 2%. 
 



 
Povprečna ocena vseh učencev 9. razreda OŠ Gradec je 3,3. 

 
Povprečje NPZ učencev 9. razreda OŠ Gradec je 48%, povprečje v Sloveniji pa 51%. 

Šolsko povprečje 3% nižje od slovenskega. 

 
Povprečje OŠ Gradec istih učencev v 6. razredu je bilo 52%, povprečje v Sloveniji pa 

54%. 
Šolsko povprečje je bilo 2,2% nižje od slovenskega. 

 

 

V nadaljevanju navajam primerjavo v skupini MUS1 in MUS2, ki najbolj odstopata od 
slovenskega povprečja (vsak v svojo smer): 
 
MUS1: 

Učenec 
NPZ 
6.r 

NPZ 9.1 
MUS 

Razlika 
NPZ 6.r-9.r 

Zaključena 
ocena v 6.r 

Zaključena 
ocena v 9.r 

Razlika 
zaklj. ocen 6.r-9.r 

Alja Berčon 27 % 24 % -3 % 3 2 -1 

Matejka 
Drnovšek 

15 % / / 2 2 0 

Zoran Perić 27 % 24 % -3 % 2 3 +1 

Rok Godec 29 % 26 % -3 % 2 2 0 

Nika Knežević 21 % 28 % +7 % 2 2 0 

Sian Mešić / 32 % / / 2 / 

Aljaž Berčon 69 % 34 % -35 % 3 2 -1 

Jan Šikovec 75 % 40 % -35 % 3 3 0 

Jamin Kujraković 33 % 40 % +7 % 2 3 +1 

Lara Miklić 63 % 44 % -19 % 4 4 0 

Nik Bedek 69 % 60 % -9 % 4 5 +1 

Jan Žirovnik 83 % 72 % -11 % 5 5 0 

Liza Potisek 79 % 74 % -5% 4 5 +1 

Povprečje 49,2 41,5 % -7,7 %    

 

Iz tabele je razvidno, da so učenci v 9. 1 pisali NPZ za 7,7 % slabše kot isti učenci v 
šestem razredu.  
 

MUS2: 
 

  6. razred (2015/2016) 9. razred (2018/2019) 
PRIMERJAVA 

NPZ 
6.r in 9.r 

 
UČENCI 
2. MUS 

NPZ 
6.r 

šolsko 
povprečje 

52% 

državno 
povprečje 

54% 
 

NPZ 
9.r 

šolsko 
povprečje 

48% 

državno 
povprečje 

51% 
 

razlika NPZ 
(upoštevanje 
nižjega drž. 
povprečja - 

3%) 

1 

Jan 

Privšek 
9.a 

 

67% 

 

+15% 

 

+13% 

 

+ 

 

64% 

 

+16% 

 

+13% 

 

+ 

 

0% 

2 

Luka 

Zupan 
9.a 

 

81% 

 

+29% 

 

+27% 

 

+ 

 

82% 

 

+34% 

 

+31% 

 

+ 

 

+ 4% 

3 

Anžej 

Zupan 
9.a 

 

42% 

 

-10% 

 

-12% 
- 

 

52% 

 

+4% 

 

+1% 

 

+ 

 

+ 13% 

4 

Maša 

Birk 
9.a 

 

52% 

 

0% 

 

- 2% 
- 

 

80% 

 

+32% 

 

+29% 

 

+ 

 

+ 31% 



5 
Maša 
Štrus 

9.a 

 
81% 

 
+29% 

 
+27% 

+ 
 

64% 
 

+16% 
 

+13% 
 

+ 
 

- 14% 

6 
Jure 

Parkelj 

9.b 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

/ 
 

60% 
 

+12% 
 

+9% 
 

+ 
 
/ 

7 

Maj 

Kuder 

9.b 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

/ 
 

32% 
 

-16% 
 

-19% 
 
- 

 
/ 

8 

Sergij 

Pojedalkin 

9.b 

 
23% 

 
-29% 

 
-31% 

 
- 

 
22% 

 
-26% 

 
-29% 

 
- 

 
+ 2% 

9 

Erika 

Rant 
9.b 

 
40% 

 
-12% 

 
-14% 

- 
 

54% 
 

+6% 
 

+3% 
 

+ 
 

+ 17% 

10 

Anže 

Kimovec 
9.b 

 

46% 

 

- 6% 

 

-8% 
- 

 

54% 

 

+6% 

 

+3% 

 

+ 
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Glede na podatke v analizi so učenci v MUS1 glede na dosežke v 6.razredu izgubljali, 
medtem ko so v MUS2 pridobili. 
 
Primerjava ocen učencev pri slovenščini ter dosežka na NPZ (6. in 9. razred): 
 

ŠT. RAZRED UČENEC 
OCENA 
SLJ 9. r. 

OCENA 
SLJ 6.r. 

DOSEŽEK 
NPZ 6 (%) 

DOZEŽEK 
NPZ 9 (%) 

RAZLIKA 
(%) 

1 9.A Bedek Nik 3 4 56 51 -5 

2 9.A Berčon Alja 3 3 46 47 1 

3 9.A Berčon Aljaž 2 3 52 31 -21 

4 9.A Birk Maša 4 4 72 44 -28 

5 9.A Drnovšek Mateja 2 2 26 / / 

6 9.A Južnik Jan 4 5 80 62 -18 

7 9.A Knežević Nika 2 3 48 55 7 

8 9.A Kujraković Jamin 3 3 36 38 2 

9 9.A Mešić Sian 2 / / 33 / 

10 9.A Perić Zoran 2 2 34 40 6 

11 9.A Pregel Pia 4 4 36 55 19 

12 9.A Privšek Jan 4 4 58 67 9 

13 9.A Rovšek Jan 4 5 68 69 1 

14 9.A Šikovec Jan 2 3 44 36 -8 

15 9.A Škrabanja Eva 5 5 72 64 -8 

16 9.A Štrus Maša 5 5 74 58 -16 

17 9.A Ulčar Matic 4 5 58 49 -9 

18 9.A Zupan Anžej 2 2 44 35 -9 

19 9.A Zupan Luka 4 5 74 67 -7 

20 9.B Fašing Patricija 5 4 66 69 3 

21 9.B Fink Ela 3 4 46 53 7 

22 9.B Godec Rok 2 2 18 22 4 



23 9.B Jere Sara Emilija 4 4 76 67 -9 

24 9.B Kastelic Nal 2 2 38 20 -18 

25 9.B Kimovec Anže 3 4 58 38 -20 

26 9.B Klinc Lovro 5 5 92 71 -21 

27 9.B Kovač Mel 2 2 34 / / 

28 9.B Kuder Maj 2 2 26 18 -8 

29 9.B Miklič Lara 3 4 62 53 -9 

30 9.B Parkelj Jure 3 3 / 36 / 

31 9.B Pojedalkin Sergij 2 2 16 18 2 

32 9.B Potisek Liza 5 5 82 78 -4 

33 9.B Rant Erika 3 3 32 / / 

34 9.B Štros Luka 3 3 48 31 -17 

35 9.B Verbič Sanja 2 2 42 38 -4 

36 9.B Žirovnik Jan 4 5 82 82 0 

37 9.V Kovač Zoja 4 4 48 44 -4 

38 9.V Lotrič Lana 3 4 56 55 -1 

39 9.V Medved Lucija 5 4 52 71 19 

40 9.V Nagode Živa 5 4 58 44 -14 

41 9.V Pograjc Tine 2 2 26 16 -10 

42 9.V Potočnik Rožle 4 4 40 47 7 

43 9.V Ribič Nik 3 4 40 16 -24 

44 9.V Šepetavc Maša 3 4 36 25 -11 

45 9.V Trdin Ines 4 4 50 55 5 

POVPREČJE   3,27 3,49 52, 21 46,86 -5,35 

  

Glede na rezultate pri slovenščini moram zapisati da izgubljamo. Vzroki so lahko v 
pristopu učencev (v 6.r pristopijo bolj resno kot v 9.r), lahko pa da tudi v kakovosti 
dela (čeprav isti učitelji poučujejo tako v 6.r kot tudi v 9.r). Vsekakor smo na osnovi 
letošnje analize pričeli z načrtnim spremljanjem primerjave 6. in 9. razreda, ki 
učiteljem zagotovo prinaša neko novo sporočilo. 
 

7. Prvi šolski dan: zlasti za šestošolce, ki prihajajo iz POŠ na MŠ ni tako 
samoumevno, kdaj, kako potekajo prevozi z avtobusi v šolo. Sama sem klicala v 
tajništvo MŠ dober teden pred pričetkom pouka in mi je gospa 
odvrnila, da prevozi potekajo tako kot vedno?!, da bo vse objavljeno na spletni 
strani šole (bilo je objavljeno samo za prvi šolski dan tik pred zdajci!, sicer pa za 
vozače urnik prevozov z avtobusom ni bil objavljen). Tudi sicer velja opomniti, da 
se šestošolcem, ki prihajajo iz POŠ na MŠ in tudi ostalim iz MŠ posveča malo več 
pozornosti, da se navadijo na novo okolje. Zopet z vidika vozačev - višji razredi 
imajo prednost pri vstopanju na avtobus?, že takoj drugi dan so šestošolci 
"zviseli" glede odhoda domov (solze v očeh, si še ne upajo vprašati, oznake na 
avtobusu - kraji, kam vozi avtobus - niso tako samoumevni ipd.). Mogoče bi bilo 
za razmisliti o tutorskem sistemu. Prosim za stališče. 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2019): 
V letošnjem šolskem letu imamo šestošolcev veliko (78), veliko je vozačev in tudi 
sam sem zaznal ta problem. V začetku naslednjega šolskega leta bomo temu 



zagotovo posvetili več pozornosti. Tutorski sistem v prvih dveh dneh težko 
učinkovito steče, čeprav je ideja zanimiva in vsekakor vredna premisleka. 
Kar pa se tiče »hierarhije«: že leta je sistem takšen, da imajo starejši pri odhodih 
domov prednost-težave se pojavijo samo v prvih dveh/treh tednih, ko še ne 
potekajo vse dejavnosti-kasneje ni težav s prepolnimi avtobusi in se učenci 
praviloma lahko zvrstijo. Kadar pa je gneča prevelika, morajo mlajši počakati: 
imamo organizirano varstvo vozačev, kjer lahko delajo domače naloge, igrajo 
igre, se pogovarjajo. 

 
8. Vezano na prebrano poročilo učiteljic o izvedbi in uspehu učencev na NPZ: ob 

prebiranju vsega tega bi bilo dobro, da se vsak učitelj sam zase vpraša, kaj je 
njegovo poslanstvo in da "verjetno" delo učitelja ni zgolj to, da "oddela" kar mora 
pač oddelati skladno z načrti, ampak tudi to, da učence spodbuja, jih motivira za 
sprotno delo in verjame vanje in v njihove uspehe. Učinki so povsem drugačni, če 
učenec tudi od učiteljev sprotno prejema informacijo, da je zmožen doseči uspeh, 
da je sposoben ipd.. V branje priporočam članek gospe Darinke Kobal v 
septembrski (2019) številki glasila Litijskega Občana: http://www.obcan-
litija.si/arhiv.php Nauk zgodbe je zelo poučen. 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2019): 
Prepričan sem, da se vsak učitelj sprašuje po svojem poslanstvu (marsikdo tudi v 
moji pisarni ob raznih razgovorih) in da ne hodijo v službo zgolj oddelati kar 
morajo oddelati. 

 
9. NPZ: predlagam, da se šestošolce in devetošolce seznani s spletno stranjo RIC in 

dostopa do preteklih vprašanj že prej kot v decembru. 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2019): 
Od kje prepričanje, da bo seznanjanje z RIC-ovo spletno stranjo pomagalo do 
boljših rezultatov. Preverjeno in na osnovi dolgoletnih izkušenj s polnoletnimi 
dijaki, ki so precej bolj odgovorni do svojega znanja in ki jim matura pomeni 
vstop v nadaljevanje njihove poklicne kariere, vam moram odgovoriti, da z 
upoštevanjem vašega predloga ne bi dosegli popolnoma nobene izboljšave. 
Učenci v veliki večini primerov do spletne strani ne dostopajo in nalog ne rešujejo. 
Niti ni namen NPZ-ja takšen, d bi se učenci nanj ekstra pripravljali. Potrebno je 
pouk organizirati/diferencirati tako, da je usvojeno znanje trajnejše in trdnejše. In 
k temu smo začeli težiti. 

 
10. Nekateri niso seznanjeni, da se ocene sedmega razreda in naprej upoštevajo pri 

vpisu v srednješolske programe. Predlagam, da se o tem obvešča na roditeljskem 
sestanku. 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2019): 
Predlog bom prenesel šolski svetovalni službi in razrednikom. 

 
11. Lopolis - dostop do e-redovalnice. Kako je s tem? 
 

Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2019): 
Na spletni strani https://www.lopolis.si/ vpišete uporabniško ime in geslo, ki ste ju 
prejeli na roditeljskem sestanku in se prijavite. 
Odpre se vam uvodna stran, na kateri lahko izbirate med: 

http://www.obcan-litija.si/arhiv.php
http://www.obcan-litija.si/arhiv.php
https://www.lopolis.si/


 
Izberete eRedovalnica in sledite navodilom. Vsa vprašanja naslavljajte našemu 
ROID-u gospodu Urošu Rozini (uros.rozina@osgradec.si). 

mailto:uros.rozina@osgradec.si

