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Z A P I S N I K 
 

1. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2021/2022, ki je bila 
v torek, 28. septembra 2021, 

ob 16:30 uri v jedilnici matične šole 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Anja Savšek, Kristina 
Jovanovič, Matija Levec, Tjaša Tomažin Raspotnik, Nina Godec, Maja 
Zupančič, Vesna Vozelj, Edita Vizlar, Boris Horvat, Nuška Kozamernik, 
Anja Knežević, Damjan Zupančič, Alma Jere, Tadeja Grošelj Pahulje, 
Katja Umbreht, Petra Bukovšek, Janez Žgajnar, Mojca Jančar, Miha 
Gregorčič, Damjan Malgaj, Patricia Knežević, Sebastjan Gorenc, Aleš 
Bregar, Metka Meglič, Nada Golouh, Anja Knežević 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Maruša Žibert, Anita Eltrin, 
Klara Pirmanšek, Darja Copot, Maja Štebih, Petra Ivanušič, Barbara 
Prosenc, Judita Klander, Mojca Bokal Osolnik, Alenka Vidgaj, Miha 
Jančar, Petra Hiršel Horvat  
 
Na začetku 1. seje predsednica ugotovi, da je seja sklepčna.  
 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA : 
 

1. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol.        
leto 2020/2021 (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

2. Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2021/2022 
(ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

3. Predlog ravnatelja nadstandardnih storitev OŠ Gradec za 
šol. leto 2021/2022 (ravnatelj: g. Damjan Štrus) 

4. Izvolitev predsednika sveta staršev za naslednje mandatno 
obdobje 

5. Izvolitev članov sveta zavoda za naslednje mandatno 
obdobje 

6. Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev  

7. Izvolitev predstavnika staršev v skupino za prehrano  

8. Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za 
komunikacijo z občino (predlog: g. Miha Jančar) 

9. Pobude, predlogi in vprašanja staršev 

SKLEP SS: Svet staršev potrjuje dnevni red seje (sklep soglasno             
sprejet). 
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1. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 

2020/2021 

 
 

              Število učencev: 
 

Matična šola 

1. – 5. razred: 
 

10 oddelkov 
4,00 oddelkov OPB 
1 oddelek JUV 
200 učencev 

21 oddelkov 
4,00 oddelkov OPB 
1 oddelek JUV 
456 učencev 

6. – 9. razred: 
11 oddelkov 
257 učencev 

 

POŠ Vače 

1. – 5. razred: 

4 oddelki 
2,04 oddelkov OPB 
1 oddelek JUV 
55 učencev 

8 oddelkov 
2,04 oddelkov OPB 
1 oddelek JUV 
109 učencev 

6. – 9. razred: 
4 oddelki 
54 učencev 

   

POŠ Hotič 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,80 oddelka OPB 
1 oddelek JUV 
44 učencev 

   

POŠ Kresnice 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,28 oddelka OPB 
1 oddelek JUV 
38 učencev 

   

POŠ Jevnica 

1. – 5. razred:  

4 oddelki 
1,88 oddelka OPB 
1 oddelek JUV 
57 učencev 

Skupaj:  

39 oddelkov 
11 oddelkov OPB 
5 oddelkov JUV 
704 učenci 

 
 

     Število zaposlenih: 
Ob koncu pouka je bilo na šoli zaposlenih 119 ljudi, od tega 82 učiteljev, 3 
svetovalne delavke, 27 tehničnih in administrativnih delavcev in ravnatelj. 6 
zaposlenih je bodisi v bolniškem staležu bodisi na porodniškem dopustu. 
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     KRATEK KRONOLOG: 
• Začetek šolskega leta 2020/2021: Torek, 1. septembra 2020, na MŠ predmetna 

stopnja in POŠ ob 8.00, MŠ razredna stopnja ob 8.30. Za prvošolčke ob 13.30 
(dogodek spoznavne vrste), šele naslednji dan pa so prvič sedli v šolske klopi. 

• 19. oktobra 2020 se je za učence predmetne stopnje pričelo delo na daljavo, učenci 
razredne stopnje pa so v tednu pred jesenskimi počitnicami še obiskovali pouk v 
šoli.  

• Prvi teden v novembru 2020: podaljšane jesenske počitnice, učitelji so imeli 
intenzivne priprave na delo na daljavo. 

• Po jesenskih počitnicah: šole so zaprle svoja vrata, vse aktivnosti so se izvajale na 
daljavo, tudi veliko dnevov dejavnosti. 

• V času dela na daljavo: pridobivanje IKT opreme za tiste učence OŠ, ki svojih 
naprav za sodelovanje pri pouku na daljavo niso imeli, in sicer je bilo pridobljenih 
42 doniranih računalnikov, od tega 22 stacionarnih (z monitorjem, tipkovnico, 
miško) ter 20 prenosnikov.  

• Razdeljevanje brezplačnega toplega obroka: priprava in razvoz za tiste učence, ki 
so bili zanj upravičeni (prevzem obroka na MŠ in na POŠ). 

• 26. januarja 2021 so se v šole vrnili učenci 1. triade, potem so se počasi vračali še 
učenci 2. in 3. triade. 

• Pouk: 
o Nošenje zaščitnih obraznih mask je bilo za učence obvezno v objektu šole, 

ko so se nahajali izven matične učilnice in tudi pri vseh šolskih prevozih. 
o Upoštevalo se je temeljito umivanje oziroma razkuževanje rok in 

prezračevanje prostorov. 
o Jutranje varstvo je potekalo od 7.00 naprej, razen za redke izjeme, katerih 

starši so zaradi službenih obveznosti potrebovali varstvo pred omenjeno uro. 
o Obroki: zgolj šolska malica in kosilo, zajtrk in popoldanska malica se nista 

pripravljala. 
• Od četrtka, 1. aprila 2020, do vključno petka, 9. aprila 2020, je pouk ponovno 

potekal na daljavo. Organizirano je bilo nujno varstvo. 
• 12. aprila 2020 so se osnovne šole ponovno odprle in se do konca šolskega leta 

niso več zaprle. 
 
SODELOVANJA: 
• Predstavitve raznih športnih in prostovoljnih društev: košarke, PGD Litija, 

rokometa, društva Kempo Arnis, Judo Litija. 
• Sodelovanje v akciji Rožnati oktober (mednarodni mesec osveščanja o raku dojk). 
• Premierno sodelovanje na tekmovanju Male sive celice. 
• Sodelovanje v zasavski nagradni akciji zbiranja starih elektronskih aparatov in 

odpadnih baterij, poimenovana »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik«, ki se je 
začela že v marcu 2020 in bila zaradi epidemije prekinjena. Izmed 10 sodelujočih 
osnovnih šol je naša šola zbrala največ starih aparatov na učenca na šoli in prejela 
glavno nagrado. 

• Prostovoljci OŠ Gradec so se vključili v akcijo, katere cilj je bil zbrati 21 tisoč 
prazničnih voščil za 21 tisoč starejših – do konca akcije so zbrali preko 1000 
voščilnic. 
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• Sodelovanje z Gregorjem Bohnecem: Pilotno testiranje kognitivnega treninga 
Neurobeans – program kognitivnega urjenja otrok z namenom doseganja boljših 
šolskih rezultatov. 

• Sodelovanje z oddelkom za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: 
pomoč pri raziskavi »Psihosocialni odnosi učencev pred in med šolanjem na daljavo 
v povezavi z njihovim (socialnim) blagostanjem in kognitivnim funkcioniranjem«. V 
raziskavo so vključili učence 3. triletja in učitelje, ki jih poučujejo. 

• Sodelovanje na natečaju »Gore so pomembne za mlade«: osvojili 1. nagrado. 

• Za učence in starše je potekal večerni dogodek, poimenovan Miti in ozvezdja.  
• Sodelovanje s Policijsko postajo Litija: videokonferenca v okviru projekta Pasavček 

– izpeljala sta jo policist Andrej Hrup in redarka Mija Smrkolj (nanašala se je na 
prednovoletni čas in z njim povezane nevarnosti ob uporabi pirotehničnih sredstev). 

• Sodelovanje z Društvom Lojtra: projekt Izkusi Erasmus+ je bil predstavljen v 
publikaciji Urada RS za mladino: Zgodbe o Uspehu, 2. del, Mladinski sektor v šolah. 

• Sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo: sestanek dr. Natalije Vovk 
Ornik z aktivom Dodatne strokovne pomoči (DSP), oblikovanje novega, 
posodobljenega obrazca individualiziranega programa za učence z DSP. 

• Sodelovanje s študenti delovne terapije: izvajanje delavnic na temo varne nošnje 
šolske torbe za učence 1. triade matične šole. 

• Gostili razstavo »Slovenci v nemških koncentracijskih taboriščih«, ki jo je pripravil 
Muzej novejše zgodovine Slovenije. 

• Sodelovanje z Državnim izpitnim centrom (RIC): pilotno e-testiranje učencev 6. in 
9. razreda za izpolnjevanje Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) na daljavo. 
Namen testiranja je bil, da se učenci spoznajo z načinom izpolnjevanja izpitnih pol 
na daljavo, RIC pa je testiral delovanje sistema ob hkratni uporabi več tisoč 
uporabnikov. 

• Sodelovanje v poskusnem NPZ za učence 3. razreda iz slovenščine in iz matematike. 
• Štirje učenci, izbrani na sestanku šolske skupnosti, so sodelovali na 

videokonferenčnem občinskem parlamentu. 
• Dvanajst devetošolk se je v okviru predmeta Likovno snovanje 3 s poslikanjem 

nakupovalnih vrečk iz blaga priključilo akciji Dan za spremembe. Šolo je angažirala 
Občina Litija. 

• V aprilu se je spodbudilo akcijo zbiranja plastičnih pokrovčkov, s čimer je šola  
pomagala Društvu Vesele nogice. 

• Z dvema ekipama je šola sodelovala na dogodku Slovenska bakla: z ekipo Matične 
šole in z ekipo POŠ Vače. 

• Od sobote, 8. maja, do petka, 4. junija, smo sodelovali na Litijskem teku – akcije 
se je udeležilo 445 učencev, ki so skupaj pretekli 2.681,9 km in za to prejeli nagrado 
v višini 150,00 evrov. 

• Šola je pridobila znak kakovosti, da lahko še gosti ESE (Evropska solidarnostna 
enota) prostovoljce. Evropska komisija znak kakovosti zahteva za zagotavljanje 
kvalitete in skladnosti sodelujočih organizacij z načeli in cilji programa. 

• Sodelovanje v mednarodnem e-Twinning projektu »Scouts for a better future-
saving the world in a classroom«. Poleg naših učencev so sodelovali učenci iz 
Španije, Grčije, Bolgarije in Ukrajine. 

• Ekipa Pepa hrib, ki je v šolskem letu 2019/2020 zmagala na državnem tekmovanju 
Mladina in gore, je v četrtek, 10. junija, sodelovala na dobrodelnem spletnem kvizu 
Planinstvo od A do Ž (povezoval Uroš Kuzman). Zbirala so se sredstva za obnovo 
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Mozirske koče. Ekipa Pepa hrib je tudi na tem kvizu pokazala odlično znanje in 
zmagala. 

• Sodelovanje s Planinskim društvom Litija: 25. junija izpeljan peš izlet na Geoss. 
• Izpeljane 3 akcije zbiranja starega papirja: prva v oktobru 2020 (zbrali 10,83 t 

papirja, odkupna cena je bila med 30,00 evrov/t in 55,00 evrov/t in prejeli 489,64 
evrov), druga v marcu 2021 (zbrali 6,42 t papirja, odkupna cena 90,00 evrov/t in 
prejeli 577,80 evrov) in tretja v juniju 2021 (zbrali (8,12 t papirja, odkupna cena 
120,00 evrov/t in prejeli 974,40 evrov). Skupaj v tem šolskem letu z zbiranjem 
papirja za šolski sklad zbrali 2.050,84 evrov. 

• OŠ Gradec je bila izbrana v vzorec šol, ki so sodelovale v Mednarodni raziskavi 
motenj izobraževanja v času epidemije (REDS) – raziskava raziskuje vpliv COVID-
19 na izobraževanje, njen temeljni cilj je podpreti poučevanje in učenje v kriznih 
časih znotraj države in med državami EU. 

• Kolesarsko društvo Litijski Tempomat je šoli izročilo bon v višini 1.000,00 evrov, 
namenjenih za sofinanciranje stroškov učencem v šoli v naravi, hkrati pa so izdatno 
obdarili dve izbrani družini naših učencev. 

• Sodelovali smo v raziskavi »Fizika med karanteno z vidika učencev«, ki so jo med 
22. in 26. marcem opravili zaposleni z Oddelka za fiziko in tehniko Pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani. 

• Povabljeni smo bili k raziskavi na temo mehkega prehoda iz vrtca v šolo, ki jo izvaja 
Pedagoški inštitut. Uvodno srečanje je potekalo 29. marca, raziskava je v teku in 
se bo nadaljevala v tem šolskem letu. 

• Sodelovanje s fakultetami: učno prakso je na naši šoli v šolskem letu 2020/2021 
opravljalo 20 bodočih strokovnih delavcev, od tega 3 s področja predšolske vzgoje, 
10 s področja razrednega pouka, 1 s področja biologije, 1 s področja kemije in 
gospodinjstva, 1 kemije in biologije, 1 matematike in fizike, 1 s področja 
slovenistike in primerjalne književnosti, 1 s področja geografije in 1 s področja 
svetovalnega dela. Ena praktikantka je opravljala učno prakso v centralni kuhinji. 

 
ORGANIZACIJE DOGODKOV: 
• 15. septembra: obeležitev državnega praznika. 
• Odpovedana organizacija 33. državnega tekmovanja Mladina in gore za šolsko leto 

2020/2021. Tekmovanje je načrtovano v tem šolskem letu (23. januarja 2022).  
• Obeležitev 75. obletnice Organizacije združenih narodov – temu dogodku so se 

pridružili učenci POŠ Vače, ki so v ta namen pripravili obeležitveni video. 
• Na daljavo je bil izpeljan Tradicionalni slovenski zajtrk. 
• Šola je gostila krvodajalske akcije: 

o 25. in 26. novembra 2020 (110 krvodajalcev), 
o 3. in 4. marca 2021 (154 krvodajalcev), 
o 17. junija 2021 (160 krvodajalcev). 

• Spletni srednješolski sejem na daljavo: srednje šole so se predstavile učencem in 
njihovim staršem preko spleta. Tudi letos bo sejem potekal na daljavo. 

• 24. decembra 2020 obeležitev praznika dneva samostojnosti in enotnosti. 
Obeležitev je potekala na daljavo, preko spleta. 

• 28. januarja 2021 je bil za učence predmetne stopnje izpeljan Dan brez zaslona –
za učence so bile organizirane učne dejavnosti na način, ki ni vključeval uporabe 
zaslona. 
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• 5. februarja 2021 je bila ob prihajajočem slovenskem kulturnem prazniku 
pripravljena  prireditev En glaž kulture – prireditev je potekala v živo preko spleta. 

• 10. in 11. februarja 2021 so potekali vpisi prvošolčkov v novo šolsko leto, in sicer  
v živo v prostorih šole. 

• Na daljavo preko spleta, je bila za učence od. 3. do 5. razreda in njihove starše 
pripravljena predstavitev neobveznih izbirnih predmetov. 

• 23. aprila 2021 je bil v sklopu Noči knjige 2021 organiziran in izpeljan virtualni bralni 
kotiček. 

• Nacionalni preizkus znanja: 
o 4. maja 2021 slovenščina, 
o 6. maja 2021 matematika in 
o 10. maja 2021 angleščina (6. r) in šport (9. r). 

• 25. maja 2021 popoldne je bila izvedena virtualna proslava in prireditev z naslovom 
»160 let hotiške učenosti«, ki je predstavila hotiško podružnico, njeno življenje in 
delo v tem obdobju. 

• V okviru projekta »Ob 30. letnici osamosvojitve Slovenije« je bila pripravljena 
razstava v šolski avli. 

• 15. junija 2021 je bila na zunanjem asfaltnem rokometnem igrišču za učence 
devetih razredov organizirana valeta. 

• 17. junija 2021 je ob pomniku Geoss na Spodnji Slivni potekal vpis v Zlato knjigo 
in Knjigo najboljših dosežkov. V zlato knjigo Občine Litija je bilo vpisanih 15 naših 
devetošolcev, v Knjigo najboljših dosežkov pa 4 naši učenci.  

• Za zaključek projekta Vodna šola je bil na zunanjem asfaltnem igrišču ob matični 
šoli izpeljali Vodni dan. 

• Učencem 2. in 3. razredov je bila ponujena »Pravljična noč« s spanjem v šoli. 
• 24. junija 2021 je potekala obeležitev državnega praznika. 
 
ŠOLE V NARAVI: 
• Izvedena je bila letna šola v naravi v Žusterni za 5. razred. 
• Odpovedana je bila ekskurzija v London. 
• Organiziran je bil vikend za nadarjene v CŠOD Breženka. 

• Zimska šola v naravi na Krvavcu se je prestavljala od januarja 2021 do konca marca 
2021, nato je bila dokončno odpovedana. 

• Odpovedana je bila šola v naravi za učence 4. razreda v CŠOD Cerkno in vikend za 
učence z DSP v CŠOD Vojsko. Odpovedana je bila tudi šola v naravi za učence 
7. razredov, prav tako načrtovana v CŠOD Vojsko. 

 
V POROČILU O REALIZACIJI LDN SO ZAPISANA TUDI: 

• poročila o delu strokovnih aktivov (8 strokovnih aktivov), 

• poročilo o delu Sveta šole, 
• poročilo o delu Sveta staršev, 
• poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu z učenci (realizacija pouka po razredih, 

realizacija izbirnih predmetov, realizacija nadstandardnih dejavnosti). 
 

REALIZACIJA NADSTANDARDNIH DEJAVNOSTI 

Realizirani so bili: 
• Erasmus+ (7 dni v Romuniji) v juliju 2021, 
• letna šola v naravi v Žusterni, 
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• vikend za nadarjene v CŠOD Breženka (7.–9. razred MŠ in POŠ Vače), 

• plavalni tečaj za učence 4. razredov MŠ in POŠ Vače (Bazen Pungrt, Šmartno 
pri Litiji). 

 
Zaradi epidemije niso bili realizirani: 

• bivanje v naravi v CŠOD Cerkno za 4. razred, 
• bivanje v naravi v CŠOD Vojsko za 7. razred, 
• zimska šola v naravi na Krvavcu za 6. razred, 
• plavalni tečaj za 3. razred v bazenu Pungrt v Šmartnem pri Litiji, 

• pevski vikend v CŠOD Dom Prvine, 
• naravoslovni vikend na Vačah za učence 2. triade, 
• vikend za učence z DSP v CŠOD Dom Vojsko, 
• večdnevna ekskurzija v London,  
• ekskurzija v nemško govorečo deželo. 

 
POROČILO O DELU Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Za organizacijo in usklajevanje dela z nadarjenimi učenci je skrbel tim dveh učiteljic 
predmetne stopnje in svetovalna delavka. Izbirali so aktivnosti  sedmih področij: 

• šport, 
• jezikoslovje, 

• naravoslovje, 
• umetnost, 
• socialne veščine, 
• družboslovje, 
• mednarodna izmenjava. 

 
NADALJE SO V POROČILU O REALIZACIJI LDN ZAPISANA: 
 

• poročila o delu šolske svetovalne službe-za vse 3. triade in POŠ Vače, 
• poročilo o delu šolske knjižnice, 
• poročilo o delu šolske kuhinje, 
• poročilo o delu vseh 4 podružnic, 
• poročilo s tekmovanj iz znanja in športa. 
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TEKMOVANJA 

Tekmovanja iz znanja: predstavitev št. tekmovalcev in največjih uspehov, 

udeležili smo se 20 tekmovanj iz znanja 

 
 

Športna tekmovanja 

 
 
 
POROČILO O IZVEDENIH DELIH NA MŠ IN POŠ: 
 
Izvedena dela v šolskem letu 2020/2021: 
  
 POŠ Kresnice:  

• celotna obnova vodovoda in toplovoda, nameščeni novi radiatorji, 
• zamenjana tla na hodniku, 
• nova toplotna črpalka na ogrevalnem sistemu, 
• postavitev plezala za učence, 

• nove omarice v razdelilni kuhinji. 
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POŠ Jevnica: 
• nov zmogljivejši plinski štedilnik z namenom zagotavljanja mlečnih  

malic, 
• popravljene zunanje klopi, 
• zbrušen parket in prepleskani 2 učilnici.  

 
POŠ Hotič:  

• pridobitev gradbenega dovoljenja za nov vzgojno izobraževalni objekt Hotič. 
 
POŠ Vače:  

• Učilnico 1. razreda in kabinet za učiteljice 1. triade namenili za vrtec, ker je 
bilo 18 otrok odklonjenih iz vrtca. To dolgoročno prinaša več učencev na Vače. 
Knjižnica se bo preselila, v bivših prostorih knjižnice pa bodo prvošolčki in 
prostor za njihove učiteljice. 

• Ureditev zunanjega asfaltnega igrišča:  
      - postavitev 2 golov za rokomet/mali nogomet, 
      - prestavitev košarkarskega koša, 
      - preureditev stebrov za mrežo za odbojko.  

• Popravilo ograje ob parkirišču za avtomobile in montaža zaščitnih stebrov za 
ograjo.  

• Ureditev fitnes naprav na zelenici pred šolo in postavitev ograje med 
parkiriščem in zelenico. 

• Sodelovanje s KS Vače: KS je nabavila loparje za badminton, namizni tenis, 
žoge za odbojko, košarko in nogomet, odrivno ploščo. 

 

MATIČNA ŠOLA 

• nove omare v učilnici za TIT (tehnika in tehnologija), 

• nova peč za žganje gline za potrebe pouka likovne umetnosti,  

• prenova lesenih delov športne opreme in lesenih športnih rekvizitov v  

obeh telovadnicah (brušenje, pričvrščevanje, lakiranje), 

• slikopleskarska dela v avli šole, 

• nov hladilni pult za dietna živila v centralni kuhinji, 

• dokončanje domovinskega kotička v avli, 

• nova garderoba za učence 4. b razreda, 

• ureditev shranjevalnega prostora za kulise gledališke dejavnosti v  

učilnici za likovno umetnost, 

• izdelava klopi in miz za postavitev učilnice na prostem. 

 
Vprašanje predsednice SS: Kako komentirate rezultate NPZ-ja? 
 
Odgovor ravnatelja: Na NPZ-ju so lani sodelovali tudi 3. razredi (pilotno). Sodelovali 
bomo tudi letos. Šlo je za preizkus iz slovenščine in matematike, na katere se učencev 
posebej ne pripravlja. Pomembna je povratna informacija o tem, kako na OŠ Gradec 
sledimo rezultatom na ostalih osnovnih šolah in nacionalnemu povprečju v državi. Pri 
matematiki so bili rezultati nad slovenskim povprečjem (1,78 % točk), pri slovenščini 
pa pod povprečjem (7 % točk). 
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V 6. razredih je matematika precej izstopala v pozitivnem smislu (7,08 % točk), 

angleščina in slovenščina pa sta bili pod slovenskim povprečjem 2,54 % točk in 0,16% 

točk.  

V 9. razredu so bili vsi trije predmeti nad slovenskim povprečjem, slovenščina 3,39 % 

matematika 1,06 %, šport 0,28% točk. 

SKLEP SS: Svet staršev se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega 

delovnega načrta za šol. leto 2020/2021. 

 

2. Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2021/2022 

V LDN je najprej navedena vizija OŠ Gradec in cilji (osnovne šole v splošnem, OŠ 
Gradec, kratkoročni cilji in dolgoročni cilji). Cilje vsako leto na novo pregledajo in 
premislijo strokovni aktivi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Matična šola 

1.–5. razred: 
 

10 oddelkov 
4,00 oddelka OPB 
1 oddelek JUV 
197 učencev 

21 oddelkov 
4,00 oddelkov OPB 
1 oddelek JUV 
451 učencev 

6.–9. razred: 
11 oddelkov 
254 učencev 

 

POŠ Vače 

1.–5. razred: 

3 oddelki 
2,04 oddelka OPB 
1 oddelek JUV 
48 učencev 

7 oddelkov 
2,04 oddelka OPB 
1 oddelek JUV 
104 učenci 

6.–9. razred: 
4 oddelki 
56 učencev 

   

POŠ Hotič 

1.–5. razred:  

3 oddelki 
1,52 oddelka OPB 
1 oddelek JUV 
38 učencev 

   

POŠ Kresnice 

1.–5. razred:  

3 oddelki 
1,44 oddelka OPB 
1 oddelek JUV 
40 učencev 

   

POŠ Jevnica 

1.–5. razred:  

4 oddelki 
2,00 oddelka OPB 
1 oddelek JUV 
60 učencev 

Skupaj:  

38 oddelkov 
11,00 oddelka OPB 
5 oddelkov JUV 
693 učencev 
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Podatki o številu učencev: 
Letos je na šoli en oddelek manj, saj sta na Vačah dva kombinirana oddelka. Manj 
učencev je zaradi odhajanja učencev v druge države, pa tudi selitev znotraj države. 
 
Zaposleni:  
Letos so zaposlene 3 osebe manj.  Dve osebi manj sta na bolniškem staležu, 1 delovno 
mesto je bilo zracionalizirano. Na OŠ Vače je zdaj stalno prisoten hišnik. Stavba je 
velika, poleg OŠ zdaj tu gostuje še vrtec, tu so tudi prostori KS. 
 
Pridobljeni nazivi strokovnih delavcev: 
 

brez naziva 21 

naziv učitelj mentor 23 

naziv učitelj svetovalec 27 

naziv učitelj svetnik 20 

 
V LDN so predstavljeni: aktivi (8), svet zavoda, vodstvo šole, svet staršev, učiteljski 
zbor, strokovni aktivi, razredniki, šolski koledar, časovna razporeditev pouka, urnik 
prevozov in zbirnik učencev po posameznih relacijah. 
 
V šolskem koledarju je naknadno prišlo do spremembe, ki je v rokovnikih ni! 
Ponedeljek, 7. 2., je pouka prost dan. 
 
V šolskem koledarju sta določena informativna dneva za učence 9. razreda, koledar 
NPZ za 6. razred in 9. razred ter roki za izpite (popravne, predmetne). 
 
V 1. razredu matične šole, na POŠ Kresnice in POŠ Jevnica je dovolj učencev (8), da 
se letos lahko izvaja neobvezni izbirni predmet Tuj jezik angleščina (TJA). Na POŠ Vače 
in POŠ Hotič je učencev premalo, da bi zadostili normativom po oblikovanju oddelka 
neobveznega izbirnega predmeta TJA. Zato se na teh dveh podružnicah za prvošolce 
izvaja interesno dejavnost TJA in s tem zagotovi enake možnosti učencem, saj gre za 
program z enakim številom ur. 
 
Glede na izražen interes učencev in zmožnosti šole so ponujeni učencem 2. triade v 
tem šolskem letu naslednji neobvezni izbirni predmeti: 
 
matična šola POŠ Vače POŠ Hotič POŠ Kresnice POŠ Jevnica 

Tehnika (2 skupini) 
Nemščina 
Računalništvo (4 skupine) 

Računalništvo 
Šport (2 skupini) 

Šport Šport Tehnika 

 
Učenci na POŠ sprašujejo, zakaj na šoli ni računalništva. Težava je v tem, da ni 
računalnikov. Šola si prizadeva pridobiti 4-5 mobilnih računalnikov, ki bi jih učitelj lahko 
odnesel na podružnico.  
Želja ravnatelja je, da je na šoli čim več ur športa. Če želimo otrokom dobro, jim 
omogočimo čim več ur športa. Učenci, ki so telesno aktivni (ni nujno, da so za šport 
nadarjeni), so bolj umirjeni, bolj motivirani in znajo bolje načrtovati svoj čas.  
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V zvezi z dodatnim/dopolnilnim poukom ravnatelj poudari, da v primeru, ko učitelj 
določi učenca za obiskovanje dopolnilnega ali dodatnega pouka, osebno to tretira kot 
obvezo (saj gre za učenčevo dobro). Nekateri učenci se temu izmikajo. 
 
V LDN je podrobno predstavljen načrt dela z nadarjenimi učenci, tudi po posameznih 
vsebinskih področjih. Vsem učencem, ki so bili potrjeni kot nadarjeni, so določene 
obveznosti: tri dejavnosti in dve oziroma tri tekmovanja.  
Pripravljene so vsebine, ki niso namenjene zgolj učencem, ki so bili prepoznani kot 
nadarjeni, ampak vsem, zato so poimenovane »aktivnosti za bolj radovedne učence«. 
Področja, ki jih zajemajo so : šport, jezikoslovje, naravoslovje, družboslovje, umetnost 
in socialne veščine. 
 
Še vedno se načrtuje, da bo šola organizator državnega tekmovanja Mladina in gore 
(sobota, 22. 1. 2022). Pri organizaciji se bo sodelovalo s Planinsko zvezo Slovenije, s 
Planinskim društvom Litija in z Gimnazijo Litija. 
 
V okviru tekmovanja Male sive celice ima šola pripravljeno ekipo za novo rubriko »Hitri 
lončki«. Uspelo se ji je uvrstiti v studijski del tekmovanja. 
 
PROJEKTI 
Delimo jih na interne šolske projekte, teh je 15 in projekte v sodelovanju z zunanjimi 
organizacijami, tudi teh je 15. 
 
Šola se je odločila oživeti igranje šaha. Na matični šoli so postavljene igralne plošče, ki 
so pred, po pouku ter med odmori zelo zasedene. 
 
Sodelovanje z Društvom Lojtra (izmenjava z Romunijo). V letošnjem letu sta načrtovani 
dve izmenjavi (Romuni tu in mi v Romuniji) ter organizacija zaključne konference v 
letu 2022. 
 
Sodelujemo v programu KA1 – mobilnost učiteljev; v tednu med 18. in 22. oktobrom 
2021 prihajajo v šolo tri učiteljice iz Republike Hrvaške. Prva bo spremljala pouk 
biologije in kemije, druga razredni pouk, tretja pa delo šolske svetovalne službe. Poleg 
opazovanja želijo spoznati slovenski izobraževalni sistem, primerjati nacionalne 
kurikule Slovenije in Hrvaške, razpravljati o inkluziji otrok s posebnimi potrebami ter 
iskati možnosti eTwinning sodelovanja. 
 
Na travniku pred vhodom v šolo se je zasnovala učilnica na prostem. 
 
Šola se bo pridružila mednarodnemu projektu Evropski šolski športni dan, ki bo potekal 
na praznik športa, v četrtek, 23. septembra 2021. Za vse učence razredne stopnje naše 
šole bo na nogometnem igrišču na Zgornjim Logu organiziran šolski kros. 
 
Z letošnjim šolskim letom je OŠ Gradec pristopila v mrežo NEON šol. Izvajati se je 
pričel program NEON – Varni brez nasilja, ki je eden od odgovorov na aktualno 
problematiko. Večina aktivnosti poteka za učence od 2. do 8. razreda, kjer se bodo 
izvedle posamezne delavnice, bodisi v dveh bodisi v treh delih. Izvajalci programa 
NEON so učitelji in strokovni delavci šole, ki so se v ta namen dodatno izobrazili. 
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Še vedno obeležujemo vse praznike, na katere je z zakonom predpisano izobešanje 
zastave na pročeljih zgradb in tudi nekaj drugih praznikov. 
 
ŠOLANJE NA DOMU:  
V letošnjem šolskem letu se deset naših učencev šola na domu, in sicer trije iz matične 
šole, štirje iz POŠ Hotič, dva iz POŠ Kresnice in ena učenka iz POŠ Jevnica. 
Glede na triado: pet učencev je iz 1. triade, trije učenci iz 2. triade in dva učenca iz 
3. triade. 
Odgovornost za izobraževanje teh učencev prevzemajo starši, ki izobraževanje tudi v 
celoti organizirajo. Osnovna šola Gradec bo učencem 5. razreda ponudila opravljanje 
kolesarskega izpita. Vsem učencem bo v obdobju od 3. maja do 24. junija pripravila 
celoletno preverjanje njihovega znanja. 
 
ŠOLSKE SKUPNOSTI: 
Ravnatelj poudari pomen obeh ŠOLSKIH SKUPNOSTI (MŠ in POŠ Vače). Obe sta mu 
enako pomemben organ kot SŠ. 
 
INVESTICIJE: 
POŠ Hotič: 

• Nadaljevanje postopkov v zvezi z gradnjo novega VIO (vzgojno izobraževalnega 
objekta) Hotič. V prihodnjem šolskem letu se ob dobrih pogojih predvideva 
začetek gradnje. 

 
POŠ Vače: 

• Nova zunanja senčila na oknih v učilnici slovenščine in v računalnici. 

• Popravilo zunanjih senčil na oknih, ki gledajo na zunanje asfaltno igrišče. 
• Kovinska zaščita za okna v orodjarni z namenom omogočanja zračenja prostora. 
• Ureditev črt na zunanjem asfaltnem igrišču. 
• Ureditev kabineta za učiteljice 1. triade, učilnice in šolske knjižnice v kletnih 

prostorih šole. 
 

Matična šola: 
• Nakup novega avtomobila za potrebe prevoza hišnikov, hrane, zaposlenih in 

učencev. 
• Adaptacija tal v šolski jedilnici, menjava vrat, ureditev klančine za invalide. 

• Nova zunanja senčila v učilnicah 3. b in 4. b. 
• Adaptacija stenskih oblog v obeh telovadnicah. 

 
Predstavnica SS pove, da lahko v primeru pomanjkanja računalnikov na šoli ZPM Moste 
Polje, kjer je zaposlena, pomaga z donacijo sicer starih, a dobro delujočih računalnikov. 
 
Izpostavilo se je še vprašanje, ali je za udeležbo na tekmovanju pogoj udeležba na 
pripravah. Ravnatelj pove, da je priprava v okviru dodatnega pouka zelo smiselna, 
mora pa biti takšna, da se jo je možno udeležiti. V primeru, da se je učenec ne more 
udeležiti (ima za to tehten razlog), se bo učencu dovolilo iti na tekmovanje tudi brez 
priprave. Drugače je, če se učenec priprav noče udeleževati.  
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Na šoli poteka tudi dopolnilni pouk. Ta je obvezen, če ga učitelj učencu določi. Na šoli 
so učenci, ki se dopolnilnega pouka ne morejo udeležiti, ker imajo že kakšno drugo 
dejavnost ali izbirni predmet. Učitelj je v tem primeru dolžan poiskati ustrezen termin 
za učenca.  
Ravnatelj tudi pove, da šola vsakemu učencu, ki si na tekmovanje želi, to tudi omogoči 
– nikomur se ne reče, da ni dovolj dober. 
Prijavnice se razdelijo učencem v fizični obliki, niso pa prosto dostopne na spletu. 
 
SKLEP SS: Svet staršev daje pozitivno mnenje k letnemu delovnemu načrtu 
OŠ Gradec za šol. leto 2021/22 (Sklep soglasno sprejet). 
 
 

3. Predstavitev predloga ravnatelja o nadstandardnih storitvah OŠ 

Gradec za šolsko leto 2021/2022  

 
Predsednica SS pove, da so nadstandardne vsebine plačljive, plačniki so starši, zato 
OŠ za izvajanje potrebuje soglasje SS. 
 
Predstavnica 4. razreda POŠ Jevnica pove, da razred še ni imel roditeljskega sestanka 
in tako tudi še ni potrjeval stroškovnika. Povsod drugje so starši na roditeljskem 
sestanku stroškovnike  prejeli in pripomb ni bilo. 
 
Nato ravnatelj predstavi nadstandardne storitve, ki jih najdete v prilogi. 
 

 
SKLEP SS: Svet staršev daje soglasje k predlogu ravnatelja o 
nadstandardnih storitvah OŠ Gradec za šol. leto 2021/2022 (sklep sprejet z 
enim vzdržanim članom). 
 
 

4. Izvolitev predsednika sveta staršev  

 
Mandatno obdobje za predsednika in podpredsednika SS je 4 leta. Zdajšnja 
predsednica sveta staršev, ga. Nada Golouh, pove, da predseduje že več kot dva 
mandata, zato želi prepustiti svoje mesto še komu drugemu. 
 
Člani SS se ji zahvaljujejo za predanost, ki jo je izkazala pri vodenju sej sveta staršev. 
Na seji se izvoli novega predsednika in podpredsednika SS. 
 
Predsednica sveta staršev vodi izvolitev novega predsednika in podpredsednika SS. 
 
Sklep SS:  Svet staršev je izvolil Aleša Bregarja za predsednika sveta staršev 
(sklep sprejet z enim vzdržanim članom). 
 
Svet staršev je izvolil Nado Golouh za podpredsednico sveta staršev (sklep 
sprejet z enim vzdržanim članom).  
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5. Izvolitev članov sveta zavoda za naslednje mandatno obdobje 
 
Predsednica SS poda članom informacije, kot izhaja iz nadaljevanja zapisnika.  
 
Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov zaposlenih 
in trije predstavniki staršev. Medtem, ko je svet staršev bolj posvetovalni organ, je svet 
zavoda organ, ki potrjuje vse akte, ki so ključni za delovanje šole.  
 
Naloge sveta zavoda so: 

- imenuje in razrešuje ravnatelja šole,  
- sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi 

uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, 
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
- obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, 
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev 

iz delovnega razmerja, 
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, učiteljski zbor, šolska 

inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,  
- opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

 
Predsednik SS je hkrati tudi član sveta zavoda, tako je bilo na seji potrebno izvoliti še 
dva člana sveta zavoda. Zahtevana je proporcionalna zastopanost staršev glede na 
število učencev na MŠ in POŠ (v naši situaciji je to razmerje 2:1). 
 
SKLEP SS:  Svet staršev je za naslednje mandatno obdobje v svet zavoda OŠ 
Gradec izvolil Janeza Žgajnarja (POŠ Hotič)), Aleša Bregarja (MŠ) in Almo 
Jere (MŠ) (sklep sprejet z enim vzdržanim članom ). 
 
 

6. Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev  
 
Predsednica SS je vodila izvolitev predsedniškega odbora SS.  
 
SLEP SS: Svet staršev potrjuje naslednjo sestavo predsedniškega odbora 
sveta staršev 
 

o MŠ 1., 2., 3. razred: Kristina Jovanovič 

o MŠ 4., 5., 6. razred: Tadeja Grošelj Pahulje 

o MŠ 7., 8., 9. razred: Miha Jančar 

o POŠ Vače:  Damjan Malgaj 

o POŠ Hotič:  Janez Žgajnar 

o POŠ Kresnice: Anja Knežević 

o POŠ Jevnica: Damjan Zupančič 

(sklep soglasno sprejet). 
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7. Izvolitev oziroma potrditev člana skupine za prehrano 
 
Predsednica SS poda članom nekaj informacij o nalogah skupine za prehrano, kot 
izhaja iz nadaljevanja zapisnika. 
 
Naloge 5-članske skupine za prehrano so:  

• daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane,  
• obravnava predloge in pripombe učencev oziroma staršev,  
• enkrat med šolskim letom preverja stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s 

šolsko prehrano ter izvajanje dejavnosti, s katerimi šola vzpodbuja kulturo 
prehranjevanja,  

• opravlja druge dogovorjene naloge.  
 

Sklep SS: V komisijo za prehrano svet staršev imenuje Tomaža Pokorna 
(svet soglasno sprejet). 
 
 

8. 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 (svet soglasno sprejet).  
 
 

9. Pobude, predlogi in vprašanja staršev  
 
Odgovora ravnatelja  na vprašanji/mnenji  staršev, prejeti v ponedeljek, 
27. 9. 2021 
 
 

1. Starši 7. a razreda želimo izpostaviti učilnico, v kateri so naši učenci že drugo 
leto zapored. Učilnica je brez oken oz. so ta visoko in tako ne omogočajo 
nobenega stika z zunanjostjo. Razumem, da so matične učilnice razredom 
dodeljene glede na razrednika, vendar hkrati nikoli doslej to ni pomenilo, da so 
učenci v njej vsak dan, cel dan. Verjamem, da je učencem zelo neprijetno biti 
dobesedno med štirimi stenami vsak dan tudi po sedem ur. 

 
Komentar ravnatelja 
Problem te učilnice niso toliko zidovi in stik z zunanjostjo kot slaba možnost 
prezračevanja. Na to me je že opozorila razredničarka. Hišnik in zunanji serviser oken 
sta o problematiki seznanjena, čakamo na določitev termina, kdaj pride serviser 
popravit okna. Glede počutja učencev v učilnici bom govoril z razredničarko. Vidim 3 
možnosti:  

1. Morda je večini učencev učilnica všeč - v tem primeru ostane tako, kot 
je.  
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2. Lahko potrpimo še malo. Upam, da se bo stanje normaliziralo in ne bo 
več mehurčkov-se pa močno bojim, da bo letošnje šolsko leto še kar 
potrebno paziti in vzdrževati mehurčke, tako da je to slaba možnost. 

3. Imamo prosto specialno učilnico za KEM, ki ni matična učilnica nobenega 
razreda-v njej poteka pouk v MUSih in nekatere ure kemije, ko lahko 
učiteljici izvedeta tudi kakšen eksperiment, ki se ga v ostalih učilnicah ne 
da. V primeru, da se večini učencev zdi učilnica neprimerna in se v njej 
slabo počutijo, lahko reorganiziramo razpored učilnic in učence 7.a 
prestavimo v učilnico KEM. 

Jaz v tem, da nimajo stika z zunanjostjo, ne vidim slabosti, prej prednost, da je v tej 

učilnici veliko manj motečih dejavnikov iz okolice (mimoidoča vozila in pešci, dogajanja 

v okolici, ki odvračajo pozornost učencev). Večja težava se mi zdi prezračevanje.  

 
 

2. Starši 7. a izpostavijo še pogled na šolsko prehrano.  
Moja hči se je sicer že večkrat pritožila, ampak glede na to, da so okusi 
individualni, sem to nekako "preslišala". Ravno sedaj pa sem bila v družbi nje in 
še treh učencev (7. in 8. razreda) in prav vsi so bili mnenja, da je hrana 
neokusna, uporabili so celo izraz neužitna. Da pire krompir ali gres dobijo na 
krožnik z zajemalko vode (ne vem - očitno se uporablja krompir iz vrečke?), da 
dostikrat česa zmanjka, da ni več na voljo sadja, le kruh, itd. 

Komentar ravnatelja  
Glede prehrane povem, da so jedilniki pripravljeni po smernicah Zdrave šole in da 

imamo v kuhinji zaposlene delavke, ki se trudijo, da pripravijo čim okusnejše kosilo 

(imamo kuharico IV, kuharico V in dietno kuharico). Krompir ni nikoli iz vrečke, imamo 

nov lupilnik krompirja in kosila se pripravljajo v naši kuhinji (ne iz vrečk, ampak iz 

surovin). Sadje je bilo včasih na stojnici Šolske sheme prosto na razpolago, zdaj ga 

zaradi ukrepov ni. Kadar je sadje zraven pri kosilu, je za vsakega kos-za nekatere tudi 

ostane. Jaz velikokrat jem šolsko kosilo in se z zapisanim ne morem strinjati. Večkrat 

tedensko tudi dežuram v času obedovanja učencev predmetne stopnje (lahko preverite 

pri učencih) in vidim, da predvsem starejši fantje hodijo po repete in ga tudi dobijo. 

Vsekakor predlagam, da se oglasite in kosilo naključno testirate-večkrat. Ni potrebno 

sporočiti, kateri dan boste prišla, predlagam temin okrog 12.30, ko je tu glavnina 

učencev predmetne stopnje, da lahko tudi dobite vtis, koliko in kaj učenci pojedo in 

česa ne. Kadarkoli boste prišla, vam kosilo plačam jaz. 

 
Odgovori ravnatelja na vprašanja članov SS postavljena na sami seji ter 
ostali predlogi 

 
Na seji SS se je še enkrat izpostavilo vprašanje monitoringa vode iz studenca pri 

Gimnaziji. 

Ravnatelj  je povedal, da bi bilo smiselno okrepiti sodelovanje s sosedi (gimnazijo) tudi 

na tem področju. Gimnazija ima bolje opremljen laboratorij in bi morda lahko tedensko 

ali mesečno spremljala in objavljala stanje kakovosti vode iz studenca. 
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Prediskutira se idejo šole o ponovni oživitvi šole za starše. Izvedla bi se 1x letno. 

Ravnatelju se zdi smiselno ustanoviti skupino staršev znotraj SS, ki bi iskala staršem 

zanimivo temo. Možnost je tudi, da se na dnevni red seje doda točko, kjer bi iskali 

temo in predavatelja šole za starše. Predstavnica SS predlaga » šolo za starše po 

triadah«, saj starše starejših otrok zanimajo druge teme kot starše mlajših. Izpostavi 

se tudi velik pomen izbire termina (pred/po roditeljskem sestanku, da staršem ni 

potrebno hoditi dvakrat v šolo).  Na šoli se je že prakticiralo, da je razredničarka podala 

v okviru roditeljskega sestanka določene vsebine, ki so bile zanimive staršem otrok. 

Tekom seje je bil večkrat poudarjen pomen gibanja, lahko bi tudi to bila tema šole za 

starše. 

Na vprašanje, kako je s povezovanjem gibanja na prostem in učnega procesa v 1. in 

2. razredu ravnatelj pove, da šola temu daje velik pomen. Šola je kupila tudi palerine 

za prvošolce na MŠ in POŠ, da gredo lahko ven vsak dan v vsakem vremenu. Šolarčki 

morajo biti zato primerno obuti in oblečeni, s seboj naj nosijo tudi rezervna oblačila. 

Predstavnica z Vač pove, da je tam veliko zunaj tudi 2. triada. 

Na vprašanje, kako je z zračenjem v sredinskih učilnicah, ravnatelj odgovarja, da imajo 

sredinske učilnice za likovni pouk, tehniko in escape room delujoča okna. Problem je 

samo zgodovinska učilnica, kjer je eno okno, ki se ga sploh ne da odpreti, in eno okno, 

ki je kar naprej napol odprto. Zunanji serviser bo prišel pogledat situacijo. Okna so na 

višini 5 m in več, odpirajo se z mehanizmom na ročko. Predstavnik SS pove, da ima 

ena od ljubljanskih osnovnih šol okna, ki se odpirajo na elektro pogon, s pritiskom na 

tipko iz krmilne omare. Ravnatelj zagotovi, da se bodo okna v dotični učilnici popravila 

čim prej. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:10. 

 

Zapisala :                                                         Predsednica Sveta staršev OŠ Gradec:  

Tadeja Grošelj Pahulje                                                       Nada Golouh 

 

 

Priloge: 

Poročilo o realizaciji LDN2021 

LDN2022 

Nadstandardne storitve OŠ Gradec2022 

Odgovori na vprašanja sveta staršev (24. september 2021) 


