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Z A P I S N I K 
1. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2020/2021, ki je bila 

 v četrtek, 24. septembra 2020, 
 ob 18. uri v jedilnici matične šole 

 
 

Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec:  
Sabina Rovšek, Vesna Vozelj, Sara Gornik, Matejka Alič, Živa Sukič, Anita Eltrin, Brigita 
Plemenitaš, Tadeja Grošelj Pahulje, Janez Žgajnar, Anja Kneževič, Katja Umbreht, Karmen 
Merela, Polona Čebela, Tatjana Jakopič, Maja Štebih, Petra Ivanušič, Alma Jere, Damjan 
Malgaj, Patricia Knežević, Sebastjan Gorenc, Aleš Bregar, Matija Tori, Nada Golouh, Judita 
Klander, Karmen Kristan, Alenka Vidgaj, Miha Jančar, Aleksandra Mavretič (namesto Romana 
Ponebška), Marko Juvančič. 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Sašo Jovanovič, Goran Tomaš, Kristina Jovanovič, 
Nevenka Jančar Cencelj, Monika Železnik, Damjan Zupančič, Barbara Prosenc, Petra Hiršel 
Horvat, Darja Copot. 
 
Na začetku 1. seje predsednica ugotovi, da je seja sklepčna.  

 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA IN IZVOLITEV ZAPISNIKARJA 

1. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/2020 
(ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

2. Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2020/2021 (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 
3. Predlog ravnatelja nadstandardnih storitev OŠ Gradec za šol. leto 2020/2021 

(ravnatelj: g. Damjan Štrus) 
4. Šolski sklad (predsednica upravnega odbora šolskega sklada: ga. Petra Bukovšek 

Batič) 
5. Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev  
6. Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z občino 

(predlog: g. Miha Jančar) 
7. Pristojnosti in naloge predstavnikov sveta staršev 
8. Pobude, predlogi in vprašanja staršev 

 
SKLEP SS: Svet staršev potrjuje dnevni red seje (sklep soglasno sprejet). 
SKLEP SS: Svet staršev imenuje Tadejo Grošelj Pahulje za zapisnikarico v šolskem 
letu 2020/2021 (sklep soglasno sprejet). 
 
 
1. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 

2020/21   
Število učencev: 
matična šola: 21 oddelkov, 437 učencev 
POŠ Vače: 8 oddelkov, 111 učencev 
POŠ Hotič: 3 oddelki, 42 učencev 
POŠ Kresnice: 3 oddelki, 43 učencev 
POŠ Jevnica: 5 oddelkov, 61 učencev 

Skupaj: 40 oddelkov, 10,60 oddelkov OPB, 5 oddelkov JUV, 694 učencev. 
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     Število zaposlenih: 
Ob koncu pouka je bilo na šoli zaposlenih 117 ljudi, od tega 80 učiteljev, 4 svetovalne delavke, 
26 tehničnih in administrativnih delavcev in ravnatelj. 6 zaposlenih je bodisi v bolniškem staležu 
bodisi na porodniškem dopustu. 
 
SODELOVANJA: 
• predstavitve športov (rokomet, nogomet, košarka, borilne veščine, atletika za 1. triado); 
• učenci 3. triade MŠ in POŠ Vače so se v dvorani Pungrt v Šmartnem udeležili koncerta Kla 

Kla Klasika, 45-minutno srečanje s slovensko poezijo v raperski predelavi ter izvedbi dr. 
Igorja Sakside in Roka Terkaja; 

• MPZ matične šole je sodeloval na 1. Festivalu medgeneracijskega povezovanja, ki je v 
potekal v litijskem mestnem jedru pod sloganom Od mladosti do modrosti stopamo skupaj; 

• v Kulturnem centru v Litiji smo skupaj z Osnovno šolo Litija z učenci predmetne stopnje 
obeležili državni praznik Dan vrnitve Primorske k matični domovini; 

• učenci 1. triade so se v okviru Evropskega dneva brez avtomobila priključili akciji Dan brez 
avtomobila, ki je potekala pred Muzejem Litija; 

• skupaj z OŠ Litija smo organizirali dogodek Slovenija pod skupnim nebom. Z učenci in 
njihovimi starši smo se peš odpravili na Litijsko Dobravo, kjer je bilo manj vpliva 
svetlobnega okolja, da smo lahko s teleskopi opazovali nebesna telesa; 

• Maša Cvetežar, dijakinja 1. letnika Gimnazije Litija, je učencem zadnje triade predstavila 
Podnebni štrajk, učencem 8. in 9. razreda pa pobudo Mladi za podnebno pravičnost; 

• gostili smo lokalna društva, ki so se nam predstavila na dogodku NVO gre v šolo. Dogodka 
se je udeležilo 15 društev-zapisana so v poročilu; 

• učence predmetne stopnje matične šole in POŠ Vače je obiskala Jana Dular, humanitarka, 
ki že 12 let živi v vzhodni Afriki (Uganda, Tanzanija, Kenija, Malavi), tam poučuje otroke in 
vodi humanitarne projekte; 

• bili smo soorganizatorji srednješolskega sejma, ki je v letošnjem šolskem letu prvič potekal 
v soorganizaciji z Osnovno šolo Litija, Območno Obrtno-Podjetniško zbornico Litija in 
podjetjem Podjetniški RISE; 

• v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo izvedli raziskavo Evalvacija modelov učenja in 
poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika za učence, ki jim slovenščina ni 
materni jezik-naročnik in financer raziskave je bil MIZŠ; 

• gostili smo Avstralca Schelia Nielsena, ki je učence ponovno navduševal s svojimi 
predstavami: Bilby's Bush Adventure, The Mad Professor Show, The Australian Show; 

• aktiv DSP je gostil Gregorja Bohneca, avtorja inovativnega kognitivnega orodja Neurobeans 
za razvoj sposobnosti pozornosti pri otrocih, ki je predstavil orodje in se dogovoril za 
preizkus uporabe orodja s strani učencev; 

• v okviru projekta Rastem s knjigo nas je obiskala Janja Vidmar, avtorica podarjene knjige 
Elvis Škorc, genialni štor; 

• v sodelovanju s PP Litija in Sektorjem kriminalistične policije smo za starše pripravili 
predavanje z naslovom Medvrstniško nasilje, pasti interneta in spolne zlorabe preko 
interneta; 

• udeležili smo se otroškega pustnega karnevala s tematiko Litija Airways, ki je potekal v 
Športni dvorani v Litiji; 

• predstavniki šolske skupnosti so se udeležili Občinskega otroškega parlamenta; 
• v avli matične šole smo postavili potujočo razstavo Ana Frank - Zgodba za sedanjost in jo 

tudi uradno otvorili za zunanjo javnost; 
• priključili smo se zasavski akciji Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik, ki pa je bila zaradi 

zaprtja šol zelo okrnjena in je ponovno v izvajanju v tem obdobju; 
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• učenci 4.a in 4.b matične šole so sodelovali v predraziskavi Mednarodne raziskave bralne 
pismenosti PIRLS 2021; 

• v sodelovanju z Občino Litija smo v športni dvorani Gimnazije Litija pripravili vpis v Zlato 
knjigo in Knjigo najboljših dosežkov; 

• sodelovali smo s Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja. Učiteljico Majo Bregar sta MIZŠ in CMEPIUS nagradila z ZLATIM KABLOM 
za projekt Math in motion, kar je za učiteljico potrditev njenega odličnega dela, hkrati pa 
tudi priznanje naši šoli; 

• sodelovali smo z Ustanovo Rdeča žoga, ki je prispevala finančno donacijo za tiste učence 
6. razreda, ki so bili v finančnih težavah in se sicer najverjetneje ne bi mogli udeležiti zimske 
šole v naravi oz. bi imeli glede plačila precej težav; 

• sodelovali smo z Rdečim Križem Slovenije pri organizaciji krvodajalske akcije. Izvajalcem 
in krvodajalcem smo prepustili prostor (veliko in malo telovadnico) ter zagotovili topel 
obrok; 

• sodelovali smo s kolesarskim društvom Litijski Tempomat.V sklopu dobrodelne akcije 
Božičkovo kolesarjenje so obdarili 4 družine, katerih otroci obiskujejo našo šolo in jim s 
tem polepšali praznični čas; 

• sodelovali smo s Centrom za kakovost v vzgoji in izobraževanju Pedagoškega inštituta v 
raziskavi na temo zagotavljanja mehkega prehoda iz vrtca v osnovno šolo. 

 
ORGANIZACIJE DOGODKOV: 
• za učence razredne stopnje vseh naših šol smo organizirali tradicionalni kros na 

nogometnem igrišču Nogometnega kluba Litija; 
• organizirali smo Večer pod zvezdami, popoldansko in večerno druženje učencev in 

učiteljev, v katerem so učitelji za učence pripravili delavnice medpredmetnega 
povezovanja, »gumbolacijo« in ogled filma, ki ga zaradi vremenske situacije nismo 
predvajali na prostem, kot je bilo sprva v načrtu, ampak v predavalnici matične šole; 

• obeležili smo 90 let stavbe POŠ Jevnica; 
• organizirali smo petkova jutranja druženja z namenom obeležitve rožnatega oktobra. Na 

druženja so bile vabljene upokojenke, učiteljice in učenci; 
• organizirali smo 2 akciji zbiranja starega papirja: 

o v prvi akciji smo skupaj (matična šola in vse 4 podružnične šole) zbrali 16,3 tone 
papirja in 1,4 tone kartona ter zanju dobili 1.462,46 € za šolski sklad; 

o v drugi akciji zbiranja starega papirja smo skupaj (matična šola in vse 4 podružnične 
šole) zbrali 16,5 ton papirja ter 83 kg kartona in zanju dobili 828,71 € za šolski 
sklad. Znesek je nižji zaradi zelo nizke odkupne cene za papir (zgolj 50 €/t).V 
oktobrski akciji je bila odkupna cena 88 € / t. Skupaj smo v tem šolskem letu z 
zbiranjem papirja obogatili šolski sklad za 2.291,17 €; 

• aktiv DSP je organiziral druženje s starši učencev, ki imajo odločbo za dodatno strokovno 
pomoč; 

• za starše učencev razredne stopnje matične šole smo v okviru projekta Trajnostna 
mobilnost organizirali druženje Pešbus z večernim pohodom na Svibno; 

• v športni dvorani Gimnazije Litija smo organizirali občinsko prvenstvo v nogometu za 
starejše učence; 

• organizirali smo ogled Vojaškega muzeja v Pivki in Vojaškega muzeja Tabor v kraju Lokev. 
Ogleda so se lahko udeležili učenci in njihovi starši; 

• izpeljali smo tradicionalni novoletni sejem; 
• zbirali smo hrano za živali; 
• ogledali smo si film Bitka za Midway; 
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• organizirali smo področno tekmovanje v odbojki za učence in tudi področno tekmovanje v 
odbojki za učenke; 

• učence predmetne stopnje smo odpeljali v Ljubljano na ogled operne predstave Snežna 
Kraljica; 

• v dvorani Gimnazije Litija smo pripravili novoletno prireditev z naslovom Poseben.si, kjer 
so se v avtorskem mjuziklu učiteljic POŠ Vače predstavili učenci predmetne stopnje te 
podružnice; 

• učenci, sodelujoči v skupini Black&White theater, so za učence razredne stopnje pripravili 
predstavo Smrkastičen božič; 

• v jedilnici matične šole smo organizirali gledališki večer, na katerem so se predstavile 
gledališke skupine razredne in predmetne stopnje; 

• v jedilnici matične šole smo pripravili srečanje upokojenih delavcev Osnovne šole Litija in 
Osnovne šole Gradec; 

• organizirali smo območno tekmovanje iz zgodovine; 
• za učence 3. triade matične šole in POŠ Vače smo pripravili predstavo Neustrašna 

raziskovalka-Marie Curie in radioaktivnost. 
 
Najvidnejši dosežek letošnjega leta nam je uspel 25. januarja, ko so 4 učenke, članice ekipe 
Pepa hrib, na državnem tekmovanju Mladina in gore zasedle 1. mesto in postale državne 
prvakinje. Tekmovanje je potekalo v Spodnji Idriji, na njem je sodelovalo 24 ekip iz slovenskih 
osnovnih šol. 
 
13. marca je Vlada Republike Slovenije zaprla šole in pouk je stekel na daljavo. Med 23. 
marcem in 18. majem je pouk potekal na daljavo. Za učence smo pridobili, uredili in jim predali 
v uporabo 17 računalnikov, 2 družinam pa smo uredili modem za vzpostavitev internetne 
povezave. 
 
18. maja so se v šolo vrnili učenci 1. triade in 25. maja devetošolci.  
 
1. junija so se v šolo vrnili še vsi ostali učenci (od 4. do vključno 8. razreda). 
 
V Poročilu o realizaciji LDN nato sledijo poročila o delu strokovnih aktivov (8 strokovnih 
aktivov), poročilo o delu Sveta šole, Sveta staršev ter poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu 
z učenci (realizacija pouka po razredih, realizacija izbirnih predmetov, realizacija 
nadstandardnih dejavnosti). 
 
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI 
Ekskurzije v tujino 
Realizirali smo: 

• večdnevno ekskurzijo v London. 
Nismo realizirali ekskurzije v nemško govorečo deželo (odpadla zaradi epidemije), 3-dnevne 
ekskurzije v RIM (odpadla zaradi premalo prijavljenih učencev) in Erasmus+ (7 dni v Romuniji) 
(odpadla zaradi epidemije). 
 
Šola v naravi 
Realizirali smo: 

• bivanje v naravi s plavalnim tečajem v CŠOD Cerkno za 4.r.; 
• letno šolo v naravi v Žusterni Koper za 5.r.; 
• zimsko šolo v naravi na Kopah za 6.r.; 
• bivanje v naravi v CŠOD Dom Soča za 7.r.; 
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• pevski vikend v CŠOD Dom Čebelica za učence predmetne stopnje. 
Zaradi epidemije koronavirusa nismo realizirali plavalnega tečaja in vikenda za nadarjene. 
 
Delo z nadarjenimi učenci (ob tem ravnatelj poudari, da lahko v teh dejavnostih, 
če želijo, sodelujejo tudi drugi učenci) 
Realizirali smo: 

• ogled 35. Slovenskega knjižnega sejma (od 5. do 9. razreda, tudi POŠ); 
• Noč pod zvezdami (od 5. do 9. razreda, tudi POŠ); 

• obeležitev 80-letnice 1. risanke Tom&Jerry: Puss gets the boot (dejavnost je 
namenjena le učencem 5. razredov, tudi POŠ); 

• sejem Narava-zdravje (od 7. do 9. razreda, tudi POŠ Vače); 
• glasbeno kompozicijo; 

• ogled operne predstave Snežna kraljica; 
• slikarske umetnine (sodelovanje v likovnih natečajih); 
• tečaj retorike (8. in 9. razred); 
• ogled Vojaškega muzeja Pivka in Vojaškega muzeja Tabor-Lokev (od 7. do 9. razreda, 

tudi POŠ Vače); 
• projekt Aktivno državljanstvo (8. in 9. razred, tudi POŠ Vače) 
• ogled filma Bitka za Midway. 

 
Zaradi epidemije koronavirusa nismo realizirali: 
raftinga, obiska olimpijskega muzeja v Ljubljani in predstavitev sodobnega športa – rugby, 
obiska dogodka Dan očarljivih rastlin v Ljubljani, naravoslovnega vikenda, obiska Vodomčeve 
učilnice v Grosupljem in treninga socialnih veščin. 
 
Nadalje so v Poročilu o realizaciji LDN zapisana: 
Poročilo o delu z nadarjenimi učenci, šolske svetovalne služb, šolske knjižnice, šolske kuhinje, 
delo vseh 4 podružnic, Poročilo s tekmovanj iz znanja in športa, družabnih srečanj, šolske 
skupnosti na MŠ in POŠ Vače, projektih, študentih na pedagoški praksi (bilo jih je 15). Ob tem 
ravnatelj poudari, da se jim to sodelovanje zdi zelo koristno. 

• Poročilo o delu šolskega sklada: 
o do 31. 8. 2019 je bilo beleženih skupaj prilivov v višini 14.022,18 eur 

(načrtovanih je bilo 6.350,00 eur prilivov) ter odlivov v višini 14.754,23 eur 
(načrtovanih je bilo 13.717,31 eur odlivov); 

o PRILIVI: prostovoljni prispevki (položnica), donacije podjetij, zbiralne akcije 
(star papir), novoletni sejem, 0,5% dohodnine; 

o ODLIVI: pomoč socialno šibkim (enake možnosti-šolske potrebščine, šole v 
naravi), prevozi učencev POŠ na MŠ, pomoč nadarjenim (prevozi na 
tekmovanja, kotizacije za tekmovanja), projekti šole (igrišče, plezalne stene, 
bidoni); 

o stanje na dan 31. 8. 2020 znaša 4.157,65 eur. 
Poročilo o realizaciji LDN se zaključi s Poročilom o izvedenih delih na MŠ in POŠ. 
 
Vprašanje članice SS:  
Članica SS opaža, da je udeležba staršev navkljub zelo dobrim predavanjem, namenjenim 
staršem, tako v vrtcu kot v šoli zelo skromna. Sprašuje se, kje je razlog za to. 
Odgovor ravnatelja: Kljub kvalitetnim predavanjem to opažamo tudi sami. Da zapolnimo 
mesta, so na mnogih od teh predavanj prisotni tudi učitelji. Zelo dobro in aktualno predavanje 
o medvrstniškem nasilju, pasteh interneta in spolnih zlorabah preko interneta je bilo zelo slabo 
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obiskano. Na to predavanje smo povabili tudi starše sosednjih šol (OŠ Litija in OŠ Šmartno pri 
Litiji). Skromno udeležbo morda lahko pripišemo prezasedenosti staršev.   
Predlog predsednice SS: 
Vsekakor je to nekaj, kar se na OŠ Gradec zaznava že nekaj časa. Morda bi bilo smiselno 
predavanja izvesti v terminu roditeljskega sestanka. Tako pot v šolo ne bi bila potrebna 
dvakrat.  
 
SKLEP SS: Svet staršev se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega delovnega 
načrta za šol. leto 2019/2020. 
 
 
2. LETNI DELOVNI NAČRT OŠ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 
V nadaljevanju je g. ravnatelj poročal o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2020/2021. V 
slednjem je najprej zapisana vizija OŠ Gradec, nato kratkoročni in dolgoročni cilji. 
 

Število učencev: 
matična šola: 21 oddelkov, 454 učencev; 
POŠ Vače: 8 oddelkov, 112 učencev; 
POŠ Hotič: 3 oddelki, 44 učencev; 
POŠ Kresnice: 3 oddelki, 38 učencev; 
POŠ Jevnica: 4 oddelki, 57 učencev; 

skupaj: 39 oddelkov, 10,68 oddelkov OPB, 5 oddelkov JUV, 705 učencev. 

 

Razdelitev delavcev po področjih in nazivih 

Vodstvo (ravnatelj, pomočnici) 3 

Svetovalna služba 3 

Učitelji 80 

Administracija (tajništvo, računovodstvo) 3 

Tehnični delavci (računalnikar, knjižničarka, hišnika, 
spremljevalki, čistilke, kuharice, gospodinjke) 

23 

Bolniška/porodniška odsotnost 4 

Skupaj 116 

Pridobljeni nazivi delavcev: 

brez naziva 21 

naziv učitelj mentor 23 

naziv učitelj svetovalec 30 

naziv učitelj svetnik 17 

 
Naveden je načrt dela sveta staršev, načrt dela učiteljskega zbora in načrt dela strokovnih 
aktivov. 
 
Nadalje so navedeni razredniki, za predmetno stopnjo tudi nadomestni razredniki razredov. 
Predstavljen je šolski koledar, časovna razporeditev pouka, urnik prevozov in zbirnik učencev 
po posameznih relacijah. 
 
V tabeli je zapisan predmetnik in število ur posameznega predmeta. 
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V nadaljevanju je opisano jutranje varstvo, podrobneje predstavljeni oddelki podaljšanega 
bivanja, dnevi dejavnosti, obvezni in neobvezni izbirni predmeti, interesne dejavnosti, dodatni 
in dopolnilni pouk, dodatna strokovna pomoč učencem, ki imajo odločbo ZRSŠ in načrt dela z 
nadarjenimi učenci po posameznih vsebinskih področjih. 
 
Navedene so strokovne ekskurzije za predmetno stopnjo, načrtovani ekskurziji v tujino in šole 
v naravi. 
 
Sledi tabela s predstavitvijo tekmovanj iz znanja in športa in koordinatorjev za posamezno 
tekmovanje. 
 
Projekte smo v letošnjem šolskem letu razdelili na: 

• interni šolski projekti in 
• šolski projekti v sodelovanju z zunanjimi organizacijami. 

Tudi v tem šolskem letu ostajamo pri številki 27 projektov, s katerimi poskušamo bogatiti našo 
ponudbo in omogočiti učencem, da odkrivajo svoje talente. 
V tem šolskem letu smo se priključili družini Vodnih šol, kar bo tudi namen zbiranja sredstev 
na novoletnih sejmih. S sredstvi načrtujemo nakup bidonov z logotipom naše šole za učence. 
 
Odločili smo se oživiti igranje šaha. Na matični šoli in POŠ Vače bo v ta namen potekal projekt, 
ki bo ciljno spodbujal učence k igranju te odlične miselne igre. 
 
Nadgradili smo sodelovanje z Društvom Lojtra (izmenjava z Romunijo), ki je za celoten projekt 
dobilo 99.188 € nepovratnih sredstev, od tega jih za izvedbo aktivnosti naših učencev dobimo 
dobrih 18.000 € (raziskava, izmenjava, gostovanje učencev iz Romunije in zaključna 
konferenca v letu 2022). 
 
Sodelujemo v programu KA1-mobilnost učiteljev. V tednu med 5. in 9. oktobrom 2020 naj bi 
na šolo prišli na obisk 2 učiteljici iz Republike Hrvaške.  
 
Na travniku poleg glavnega vhoda v matično šolo bomo v tem šolskem letu zasnovali učni 
travnik, na katerem bodo potekale nekatere učne vsebine s področja biologije. Travnik bomo 
zasadili s tradicionalno slovensko floro, košnja travnika bo potekala 2-3 krat letno, na 
tradicionalen slovenski način (kosa). 
 
Projektom sledi načrt Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) 

4. 5. 2021  slovenščina 
6. 5. 2021  matematika 
10. 5. 2021  angleščina (6. r.), šport (9. r.) 

V kolikor bo poskusno nacionalno preverjanje znanja za 3. razred osnovne šole 
izpeljano tudi v tem šolskem letu, se bomo na Osnovni šoli Gradec nanj ponovno prijavili. 
 
Prireditve in dogodke smo načrtovali tako, kot da nismo v primežu koronavirusa. 
Kako bo s konkretno izvedbo prireditev, bomo videli tekom šolskega leta. 
 
Kolesarski izpit se v tem obdobju odvija za učence 6.r. (za nazaj), za učence 5.r. ga bomo 
izpeljali po ustaljenem letnem načrtu. 
Za učence 2. in 3. r MŠ načrtujemo pravljično noč. 
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Na predmetni stopnji MŠ in POŠ Vače redno delujeta skupnosti učencev, ki redno realizirata 
zastavljene cilje. Trudili se bomo ohranjati tudi ta del na zastavljenem nivoju. 
Za skupnostjo učencev so v predlogu Letnega delovnega načrta predstavljeni datumi 
roditeljskih sestankov in govorilnih ur, temu pa sledi predstavitev šolskega sklada, ki je ena 
izmed pomembnejših podpornih dejavnosti in omogoča vrsto ostalih dejavnosti. 
 
V zadnjem delu predloga letnega delovnega načrta je zapisan načrt dela šolske knjižnice, načrt 
dela šolske svetovalne službe, načrt šolske prehrane ter Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 
povezane s prehrano in predstavitev vključevanja šole v okolje. 
Zaključni del dokumenta predstavljajo načrtovana investicijska dela in redna vzdrževalna dela, 
ki jih nameravamo izvesti do konca avgusta 2021. 
 
Vprašanje članice SS: Zakaj se je na POŠ Vače ukinil zajtrk za učence predmetne stopnje?  
Naknadni odgovor ravnatelja: Za učence predmetne stopnje zajtrka ne ponujamo. Na 
matični šoli niti ni potrebe po njem, saj prevozi prihajajo v šolo po 7.30 in učenci ne prihajajo 
tako zgodaj v šolo-zajtrk je namreč namenjen učencem jutranjega varstva, ki prihajajo v šolo 
pred 7.00, udeležujejo se ga tudi nekateri učenci razredne stopnje, ki so zaradi družinskih 
situacij zelo zgodaj v šoli. 
Zaradi urejanja cestišč in zelo razvejane mreže šolskih prevozov izjemoma prihaja tudi na POŠ 
Vače do primerov, ko morajo učenci zelo zgodaj od doma in so na tej podružnici že pred 7.00. 
Razumem, da v takšnem primeru zaradi zgodnje ure doma ne zajtrkujejo, zato smo jim 
pripravljeni nuditi zajtrk (takšnih učencev je manj kot prstov ene človeške nepoškodovane 
roke). V primeru, da so med učenci predmetne stopnje, ki prihajajo v POŠ Vače s šolskim 
prevozom pred 7.00 tudi takšni, ki bi želeli koristiti zajtrk v šoli, naj se njihovi starši obrnejo 
na vodjo POŠ gospoda Jerneja Grduna. Zajtrka za učence predmetne stopnje, ki pridejo v šolo 
s šolskim prevozom po 7.00, ne nudimo. Zajtrka tudi ne nudimo učencem, ki prihajajo v šolo 
peš in imajo dovolj časa, da v miru pozajtrkujejo doma. 
 
SKLEP SS: Svet staršev daje pozitivno mnenje k letnemu delovnemu načrt OŠ 
Gradec za šolsko leto 2020/2021 (sklep soglasno sprejet). 
 
 
3. PREDLOG RAVNATELJA NADSTANDARDNIH STORITEV OŠ GRADEC ZA ŠOL. 

LETO 2020/2021 
 

Ravnatelj predstavi nadstandardne storitve, ki jih najdete v prilogi NADSTANDARDNE 
STORITVE OŠ GRADEC2021. Starši so stroškovnike na prvem roditeljskem sestanku prejeli. 
Pripomb na stroškovnik ni bilo.  
 
SKLEP SS: Svet staršev daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 
storitvah OŠ Gradec za šol. leto 2020/2021 (sklep soglasno sprejet). 
 
 
4. ŠOLSKI SKLAD 
 
Na seji je bila prebrana zahvala bivše predsednice UO Šolskega sklada OŠ Gradec ga. Maje 
Jeglič, ki jo najdete v prilogi pod imenom Zahvala_SvetStarsev240920. 
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Nova predsednica UO Šolskega sklada OŠ Gradec Petra Bukovšek Batič je predstavila delovanje 
šolskega sklada (glej prilogo ŠOLSKI SKLAD OŠ GRADEC). Vabljeni, da pobude in predloge 
pošljete na petra.bukovsek@ota-s.si.  
 

SKLEP SS: Svet staršev se je seznanil s finančnim poročilom za šolsko leto 
2019/2020, ter konceptom zbiranja in delitve sredstev šolskega sklada v letu 
2020/2021. (sklep soglasno sprejet). 
 
 
5. 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 Miha Jančar  
POŠ Vače Damjan Malgaj 
POŠ Hotič Janez Žgajnar 
POŠ Kresnice Matejka Alič 
POŠ Jevnica Katja Umbreht 

 
(sklep soglasno sprejet). 
 
 
6. IZVOLITEV OZIROMA POTRDITEV PREDSTAVNIKA SVETA STARŠEV ZA 

KOMUNIKACIJO Z OBČINO 
 
Sklep SS: Za komunikacijo z občino Svet staršev OŠ Gradec pooblašča Miho 
Jančarja, ki v imenu staršev zastopa investicijske interese za izgradnjo šolske 
infrastrukture (sklep soglasno sprejet). 
 
7. PRISTOJNOSTI IN NALOGE PREDSTAVNIKOV SVETA STARŠEV 

 
Predsednica SS poda članom naslednje informacije: 

• svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev; 
• svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. 

 
Dolžnosti predstavnikov: 

• predstavnik je dolžan obiskovati seje sveta staršev; 
• predstavnik je pred sejo dolžan zbrati vprašanja, mnenja in pobude staršev oddelka, 

za katere  želijo, da se obravnavajo na seji; 
• predstavnik je na seji (bolje pred sejo) dolžan posredovati zbrana vprašanja, mnenja 

in pobude staršev oddelka; 
• predstavnik je po seji dolžan obvestiti starše oddelka o poteku seje in sprejetih 

sklepih. Zapiski seje so objavljeni na spletni strani šole.  
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Vprašanje članice SS: 
Ali lahko v primeru, da nimamo e-mail naslovov od staršev, zaprosimo razrednika za pomoč? 
Odgovor predsednice SS: 
Vsekakor lahko zaprosite razrednika, da vašo pošto posreduje staršem. Obnese se, da si na 
prvem roditeljskem sestanku priskrbite e-mail naslove staršev, v kolikor so vam jih pripravljeni 
podati.  
 
 
8. POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA STARŠEV 

Pobuda članice SS je, da se dokupi garderobne omarice za višjo stopnjo, ker so le te 

premajhne in zato prenatrpane. 

 
Vprašanje članice SS: Popoldanska malica je pozno. Ali bi lahko bila prej glede na to, da 
otroci po podaljšanem bivanju obiskujejo še različne dejavnosti? 
Odgovor ravnatelja: Popoldanska malica je namenjena izključno otrokom, ki ostajajo v 

podaljšanem bivanju (nekateri tudi do 16:30). Postreže se jo ob 14:45, če je učenec takrat na 

dejavnosti, jo lahko dobi tudi, ko z dejavnostjo zaključi.  

V jedilnici je hladilnik, kjer se spravljajo živila, ki so ostala od malic, oziroma priboljški kosil. 

Lahko si jih vzamejo učenci, ki med obroki postanejo lačni, so pa to seveda omejene in 

nepredvidljive zaloge.  

Vnos hrane in sladkih pijač od doma v šolo ni dovoljen, saj se v kuhinji trudijo pripravljati 

zdrave in raznolike obroke, tako se učence navaja tudi na različne okuse.  

Kljub vsemu naj ne bi nihče na aktivnosti odhajal lačen, če pa se to vseeno zgodi, naj pove, in 

težavo se bo poskušalo rešiti. 

Vprašanje članice SS: Kako je z nošenjem mask in zagotavljanjem medsebojne razdalje v  

jedilnici v času kosila? 

Odgovor ravnatelja: Pravila glede nošenja mask na hodnikih držijo, enako se jih skušamo 
držati v razredih. Dokler v jedilnici stojijo v vrsti, nosijo učenci predmetne stopnje maske. Ko 
se usedejo, maske snamejo in pojedo. Masko si ponovno nadenejo, ko gredo odložit pladenj 
in zapustijo jedilnico. Promet poteka krožno. Zagotavljanje medsebojne razdalje ob konjicah v 
jedilnici pade, se pa učence na primerno obnašanje ves čas opozarja. V jedilnici je mešanja 
največ in največja tudi možnost prenosa okužbe. Organizacijske rešitve vodstvo šole ne vidi. 
 
Dodatno vprašanje članice SS: Ali dajete kakšne pobude na višje organe, da bi se nošenje 
mask ukinilo tudi na predmetni stopnji? 
Odgovor ravnatelja: G. Gregor Pečan je predsednik združenja ravnateljev in daje pobude 
naprej. Odredba vlade pa je takšna, kakršna je in se jo trudimo v največji meri tudi dosegati. 
 
Član SS nas je seznanil z prometno problematika Jevnica. Zaradi del na cesti Litija-
Ljubljana v kraju Senožeti, se promet v jutranjih konicah preusmeri na most v Jevnici, kjer se 
sistematično krši varnostna razdalja med vozili na mostu, medtem ko ga morajo prečkati naši 
otroci. Otroci morajo na avtobus v Senožetih, ki odpelje vsak dan ob 7h 25min oz. ob sredah 
ob 7h. Starši in občani izražajo globoko zaskrbljenost zaradi sistematičnega kršenje CPP na 
varni šolski poti. 
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Pristojne pozivajo, da se ob teh terminih nadzira spoštovanje cestno prometnih predpisov na 
mostu v Jevnici in s tem zagotovi varna šolska pot. 
 
SKLEP SS: Svet staršev pooblašča predsednico, da v imenu Sveta staršev OŠ Gradec pošlje 
dopis na Policijsko postajo in Redarstvo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:45. 
 
Zapisala: 
Tadeja Grošelj Pahulje 

Predsednica Sveta staršev OŠ Gradec: 
                Nada Golouh 

  
 
 
Priloge: 
Poročilo o realizaciji LDN1920 
LDN2021 
NADSTANDARDNE STORITVE OŠ GRADEC2021 
ŠOLSKI SKLAD OŠ GRADEC 
Zahvala_SvetStarsev240920 
Odgovori na vprašanja sveta staršev(september2020) 
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