
 

 

 

 
Z A P I S N I K 

 
2. seje Sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2021/2022, ki je bila v sredo, 9. marca 2022 
ob 18. uri, na matični šoli v okrogli predavalnici. 
 
Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Anja Savšek, Kristina Jovanovič, Matija Levec, Nina 
Godec, Edita Vizlar, Anita Eltrin, Nuška Kozamernik, Anja Knežević (2×), Alma Jere, Tadeja 
Grošelj Pahulje, Katja Umbreht, Janez Žgajnar, Petra Ivanušič, Miha Gregorčič, Patricia 
Knežević, Aleš Bregar, Mojca Bokal Osolnik 
 
Opravičeno odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Maruša  Žibert, Maja Zupančič, Vesna 
Vozelj, Petra Bukovšek Batič, Maja Štebih, Barbara Prosenc, Sebastjan Gorenc, Metka Meglič, 
Nada Golouh, Miha Jančar, Petra Hiršel Horvat 
 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Tjaša Tomažin Raspotnik, Boris Horvat, Damjan 
Zupančič, Klara Pirmanšek, Darja Copot, Mojca Jančar, Damjan Malgaj, Judita Klander, Alenka 
Vidgaj 
 
Seja se prične ob 18h. Ugotovimo, da je prisotnih 18 članov sveta staršev, zato v skladu s 15. 
členom Poslovnika sveta staršev OŠ Gradec, Litija, sprejemanje sklepov odložimo za 15 
minut.  
 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 
2. Predstavitev kandidata za prosto delovno mesto ravnatelja (15 min predstavitev, 15 

min vprašanja) 
3. Oblikovanje obrazloženega mnenja o vseh kandidatih za ravnatelja 
4. Razno. 

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

 
 

AD 1.: Pregled zapisnika prejšnje seje sveta staršev in dokumenti javnega značaja 

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/. 
 



 

 

 

 
Sklep SS : Svet staršev potrjuje zapisnik seje sveta staršev, ki je potekala 28.9.2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

Sklep SS: Svet staršev se je seznanil z dokumenti z informacijami javnega značaja organov 
upravljanja šole. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

AD 2.: Predstavitev kandidata za prosto delovno mesto ravnatelja 
 
Na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja OŠ Gradec je v zakonskem roku prispela ena 
prijava, ki jo je poslal zdajšnji ravnatelj, g. Damjan Štrus. Prijavi je priložil Program vodenja OŠ 
Gradec v obdobju 1. 7. 2022-1. 7. 2027. 
 
Poudarki iz predstavitve g. Damjana Štrusa na seji sveta staršev so predstavljeni v 
nadaljevanju. 
 
G. Damjan Štrus si bo v vlogi ravnatelja OŠ Gradec kot do sedaj tudi naslednjih 5 let prizadeval, 
da bo OŠ Gradec šola, kjer se bodo učenci, vsi zaposleni in starši počutili sprejete, kjer bo 
delovna klima ustvarjalna, njeni deležniki za delo motivirani, pri opravljanju dela pa uspešni.  
Ob koncu mandata želi to vizijo izmeriti z rezultati NPZ-ja, preko dosežkov na tekmovanjih iz 
športa in iz znanja, preko kakovosti izvedenih projektov in nenazadnje tudi po izgledu šole 
(notranjosti in zunanjosti).  
 
Namen ravnatelja na šoli vidi v ustvarjanju materialnih in psiholoških pogojev, ki omogočajo 
napredovanje učencev na področju znanja, vrednot in vedenja. Znanje učencev mora biti 
trajno, uporabno in prenosljivo. Pove, da lahko učenci prvega letnika srednjih šol podajo 
pomembne informacije, kako so se znašli na novih šolah in katera znanja ter področja so tista, 
ki jim je potrebno na OŠ posvetiti več pozornosti, ker niso konkurenčni z ostalimi učenci.  
 
Trudil se bo za aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo.  
 
Osnovna naloga šole je vzgoja (na prvem mestu) in izobraževanje (na drugem mestu). Vzgoja 
poteka vedno preko zgleda. S svojim odnosom, načinom komunikacije in količino ter kvaliteto 
opravljenega dela želi kot ravnatelj biti dober zgled. 
Šola vzgojo udejanja na podlagi Vzgojnega načrta šole, ki je živ in uporaben dokument, ko pride 
na šoli do določene vzgojne problematike. 
 
Za domovinsko vzgojo je in bo skrbel s kratkimi šolskimi prireditvami ob državnih praznikih. S 
tem se spodbuja patriotizem na domovinskem nivoju. Prav tako je velikega pomena, da učenec 
čuti pripadnost šoli, saj to pomeni, da je za šolo pripravljen nekaj narediti. 
 



 

 

 

V OŠ so zbrani učenci celotnega spektra, zato je nujno, da je pouk diferenciran, personaliziran 
in prilagojen. Tako se bodo še naprej izvajali DSP, dopolnilni pouk, individualna in skupinska 
učna pomoč, za bolj radovedne učence pa se bodo ponujale dodatne vsebine. 

G. Štrus poudari, da je Svet staršev ravnateljev posvetovalni organ. Želi, da se od tod črpajo 
ideje, izboljšave in predlogi, da na sestankih steče pogovor o tem, zakaj določen predlog ne 
more zaživeti in kaj narediti, da bo zaživel. 

Starši in učitelji morajo biti zavezniki, zato je pomembna tudi komunikacija med njimi. Z 
namenom, da bi bila komunikacija čim boljša in hkrati enostavna, predlaga, da potekata prvi 
in zadnji roditeljski sestanek v živo na šoli, morda tudi prve in zadnje govorilne ure. Vmesni 
sestanki in govorilne ure, tudi predstavitve neobveznih izbirnih predmetov ter šole v naravi, bi 
bilo smiselno izvajati na daljavo, ker je to za starše časovno bolj ekonomično. Rezervacija 
termina se izvede preko spleta.   

Z uporabo eAsistenta se je potreba po informacijah o ocenah zmanjšala, vendar je 
komunikacija starš – učitelj vseeno potrebna. Le tako lahko starš izve, kako učitelj vidi otroka 
in kaj se z njim dogaja v dopoldanskem času, hkrati pa tudi pove učitelju, kaj se z otrokom 
dogaja v popoldanskem času. 

Na prvem sestanku SS je bil podan predlog, da bi bila šola za starše izpeljana glede na triade. 
Šola je uspela pridobiti finančna sredstva, tako da bodo organizirana tri kratka (za vsako triado 
posebej), 60 minutna predavanja. Vsi starši so povabljeni na vsa tri predavanja. Predavanja 
bodo potekala preko aplikacije Zoom, vedno preko iste povezave, s pričetkom ob 18. uri. Če 
bo udeležba zadostna, bo šola potekala tudi v bodoče. Od sveta staršev se pričakuje, da 
pomaga izbrati tematiko za naslednje šolsko leto.  

Dejavnost Sam svoj mojster je živela v prvih dveh letih njegovega iztekajočega mandata. 
Kasneje je zaradi vseh ostalih dejavnosti, ki jih šola ponuja, zamrla. Takrat je že prišlo do 
aktivnega sodelovanja staršev; to sodelovanje bi želel okrepiti predvsem v delu, ko šola 
pripravlja učence za odločitev, kam po končani OŠ. Starši lahko pomagajo tako, da učencem 8. 
in 9. razreda predstavijo svoj poklic. Razmišljati je potrebno tudi o tem, kateri so poklici, ki 
bodo v prihajajočih desetletjih iskani in v zavedanju tega usmerjati učence na srednje šole 
oziroma kasneje na fakultete. 

Predvsem na podružnicah je šola središče kulturnega in medgeneracijskega sodelovanja, saj 
nudi pospravljen in ogrevan prostor, da lahko lokalna društva delujejo. Šola lahko tudi črpa iz 
okolja, kadar potrebuje ljudi z določenimi znanji za svoj izobraževalni program (izdelovanje 
košar, čebelar, gasilci, policisti ipd.). Na vsaki dve leti se organizira tehnični dan nevladnih 
organizacij in takrat je na šoli veliko društev, ki se predstavijo, na ta način učenci pridobijo 
koristne informacije o tem, kaj vse lahko počnejo ob popoldnevih brez računalnikov in 
telefonov. Hkrati spoznajo tudi pomen svojega prispevka skupnosti. 

Ravnatelj poudari pomen zglednega odnosa z ustanoviteljico. Vsak učenec si zasluži odlične 
materialne  pogoje za šolanje, vlaganje v učence pa je hkrati vlaganje v vse nas.  



 

 

 

Vizija šola je njegova vizija.  

G. Štrus je zagotovil, da se bo še najprej trudil, da bo OŠ Gradec zagotavljala kakovosten 
vzgojno-izobraževalni proces, varno okolje, prijetno in ustvarjalno ozračje, možnost za 
uveljavljanje posameznika, kar bo ob sodelovanju vseh udeležencev omogočilo prepoznavnost 
šole in primerljivost v slovenskem in evropskem prostoru. OŠ Gradec bo pod njegovim 
vodenjem tudi v prihodnje šola odgovornih učencev, učiteljev in staršev. 

 

Vprašanja postavljena g. Štrusu na seji SS: 

- Vzgojni načrt šole - kako ga nameravate spraviti v življenje in kako pomemben se vam 
zdi tak dokument? 

Vzgojni načrt šole obstaja že vrsto let. To je obvezni dokument, ki ga mora imeti vsaka šola. V 
njem so zapisana šolska pravila, hišni red, lažje in težje kršitve šolskih pravil, vzgojni postopek, 
izrekanje pohval in priznanj učencem ob koncu šolskega leta. Zapisani so tudi statusi športnika, 
mladega umetnika in  status OŠ Gradec za tiste učence, ki niso nič od prej navedenega, so pa 
vpeti na vse strani, tekmujejo pri večini predmetov, sodelujejo na prireditvah in v gledališkem 
klubu. Od letošnjega šolskega leta dalje je zelo zaživel tudi status bralca. Ta status dobiš, ko 
prebereš določeno število knjig in to izkažeš pri knjižničarki. Ključni cilj je, da učenci berejo 
knjigo v papirni obliki.  

V šolskem letu 2017/2018 je bil Vzgojni načrt šole prvič prenovljen. Trenutno je v ponovni 
prenovi, saj se v predkoronskih časih ni prakticiralo dela na daljavo in videokonferenc, v novi 
različici bo vključen tudi ta del. Postopek sprejetja Vzgojnega načrta je enak kot postopek 
sprejetja Letnega načrta. SS ga dobi v prebiranje in poda mnenje, svet zavoda ga sprejme.  

 

- Kako si predstavljate oživiti povezavo s starši, še posebej v obliki ‘šole za starše’,  po 
daljšem premoru? 

Oživiti nekatere že utečenih dejavnosti bo po epidemiji velik izziv. Prvi izziv bo oživiti prireditev 
OŠ Gradec poje, saj se morajo učenci ponovno navaditi brez hujših težav postaviti pred 
občinstvo, deklamirati, peti in voditi prireditev.  

Vsebine letošnje Šole za starše so zanimive, upam, da bo zanimanje veliko. Za tretjo triado bo 
termin sovpadal z datumom roditeljskega sestanka. Predstavniki sveta staršev bodo zadolženi, 
da ravnateljevo elektronsko sporočilo, ki bo napovedal Šolo za starše, naslovijo na starše vseh 
učencev v razredu. 

Eden od staršev predlaga, da bi bila srečanja sveta staršev tudi po podružnicah. 

Ravnatelj pove, da so bila že včasih srečanja Sveta staršev po podružnicah. Tako se predstavi 
tudi posamezna podružnica, spozna se šolsko okolje in samo stavbo. Vodja ima možnost 
predstavi dogajanje na šoli.  



 

 

 

Prednost srečanj na daljavo je v lažji dostopnosti. 

 

- Kako vidite uporabo IKT opreme na razredni stopnji v obdobju, ko so jo bili primorani 
uporabljati? Koliko se zdaj to uporablja? 

V didaktične namene sem opremo veliko uporabljal že pred letom  2017, takrat sem zaključil 
z aktivnim poučevanjem. V OŠ je sicer uporaba telefonov za samopotrebe (fotografiranje, 
objava slik) prinesla več težav kot koristi. 

Na šoli so telefoni prepovedani, dovoljeno jih je uporabljati le, če to dovoli učitelj pri svojem 
predmetu. V vsaki učilnici imamo projektor, učitelj ima prenosnik. Uporaba IKT pri pouku je 
precej razširjena, ker je veliko gradiv, ki jih lahko učitelji pri pouku pokaže. Na ta način je 
mogoče snov zelo nazorno prikazati. Vsak učitelj sam presodi, v kolikšni meri si bo pri pouku 
pomagal z IKT opremo. 

 

- Kakšen pomen pripisujete NPZ-ju in kakšne rezultate lahko pričakujemo ob koncu tega 
mandata? 

Pričakujemo rezultate, kjer bomo na pozitivni strani povprečja. Ne želim, da je pouk podvržen 
NPZ-ju. NPZ so le trije preizkusi v letu, trije dnevi, ki so lahko tudi odvisni od trenutnega 
počutja. Želim, da so učenci konkurenčni, da ima tisti, ki želi doseči dober rezultat, tudi 
možnost, da je uspešen.  
Meni osebno je to sporočilo, kje se kot šola pozicioniramo. Hkrati je tudi sporočilo učitelju, 
kakšno skupino ima in kaj je iz nje naredil. Učitelj se lahko vpraša, ali je njegova skupina 
podpovprečna, če je rezultat podpovprečen, ali bi se dalo iz učencev v skupini narediti več.  
Šel bom v vsak 6. in 9. razred in učencem povedal, da pričakujem od njih, da vzamejo NPZ 
zares.  
Že tretje leto se je šola priključila NPZ-ju v tretjem razredu. Letos je to še vedno preizkusno, 
ne ve se, ali bodo postali stalnica ali se bodo odpravili. Osebno mislim, da so koristni. Učenci 
zaradi tega niso pod stresom, namesto, da bi tisto uro delali po programu, pišejo NPZ.  
Učitelji v NPZ-jih tudi vidijo, kako si lahko nekdo zamisli kakšno nalogo, morda sam ne bi dobil 
takšne ideje. Vidi lahko tudi, kako isto stvar vprašaš na tak način, da res lahko poiščemo znanje. 
Učitelj tudi vidi, kje so njegovi učenci v primerjavi s slovenskim povprečjem. Učitelji 
izpolnjujejo ankete in vidijo, kaj si o NPZ-ju mislijo ostali učitelji. Npr. če nek učitelj misli, da je 
NPZ izguba časa, večina pa misli, da so bile naloge dobre, se morda tudi sam zamisli in vidi, da 
je ideja dobra.  
 

- Kako ocenjujete trenutno vključenost šole v prireditve lokalne skupnosti oz. kako jo 
vidite v prihodnje? 

 



 

 

 

Kadarkoli kdo kaj potrebuje, se poskušamo odzvati. Upam, da bo šola v lokalnem okolju kmalu 
tako prisotna, kot je bila pred epidemijo. Zaenkrat so se začele prirejati prireditve, ki potekajo 
v sodelovanju s krajevnimi organizacijami, Rdečim križem, kulturnim društvom, gasilci. 
Matična šola je bila v lokalno okolje vpeta ob dogodkih, kot je proslava ob spomeniku za 1. 
november. Sodelovali smo pri medgeneracijskih dogodkih v litijskem jedru. Eden mojih ciljev 
je, da smo kar se da odprti. 
 
Sklep SS: Svet staršev se je seznanil s programom in predstavitvijo kandidata za ravnatelja 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD 3. Oblikovanje obrazloženega mnenja Sveta staršev o kandidatu za ravnatelja 
 

Svet staršev je bil 4. 3. 2022 pozvan s strani Sveta zavoda, da:  

-  poda obrazloženo mnenje o vseh kandidatih za ravnatelja OŠ Gradec, ki izpolnjujejo 
pogoje; 
- obrazloženo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, oblikuje na seji in ga navede 
v zapisniku; 

- obrazloženo mnenje, opremljeno s podpisom predsednika sveta staršev, se posreduje Svetu 
zavoda. 

Obrazloženo mnenje je priloga 1 zapisnika in bo predsednici sveta zavoda OŠ Gradec mag. 
Mateji Gorše poslan do 30.3.2022. Vpogled v mnenje je možen z dogovorom pri predsednici 
sveta zavoda. 

Sklep SS: Svet staršev je v Prilogi 1 zapisnika podal obrazloženo mnenje o kandidatu 
Damjanu Štrusu za ravnatelja OŠ Gradec v mandatnem obdobju 1. 7. 2022 – 1. 7. 2027. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Sklep SS: Svet staršev bo sklep obrazloženega  mnenja skupaj z Prilogo 1 posredoval Svetu 
zavoda. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

AD 4.: Razno 
 
1. Ravnatelj pove, da šola trenutno zbira hrano in sanitetni material za Ukrajino. Med drugim 
je pomembno tudi, da otroci vidijo, da si v takšni situaciji ljudje med seboj pomagamo, če je le 
mogoče. 
 



 

 

 

2. Mamico z Vač zanima, v čem je težava, da se učencem z Vač ne omogoči izbirnega predmeta 
računalništvo bodisi kot neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu ali pa kot obvezni 
izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu. 
 
Odgovor ravnatelja:  
Pri obveznih izbirnih predmetih ne bi smela biti težava, če se le dovolj učencev za predmet 
odloči. 
 
Minimalno število učencev za NIP je 8. Na podružnicah je tako prvi problem število izbirnih 
predmetov, ker je to en sam. Vače so večja podružnica, možnosti za izbirne predmete je nekaj 
več. V šoli se opravi med učenci anketa, izvede se tisti izbirni predmet, za katerega se odloči 
največ učencev, ostali pa se morajo prilagoditi. Na šoli sta dve računalničarki, ki sta pripravljeni 
predmet izvajati tudi na podružnicah, če bo dovolj veliko število zainteresiranih učencev. V 
nasprotnem primeru tega izbirnega predmeta na podružnici ne bo. Če je želja velika, lahko 
učenec pride k računalništvu na MŠ ali pa na drugo podružnico. Prevoza tu šola ne zagotavlja. 
Ko govorimo o obveznem izbirnem predmetu, bi se ga morda dalo izpeljati tudi z avtobusnim 
prevozom z Vač na matično šolo. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 19:00. 
 
 
Zapisala:      Predsednik Sveta staršev: 
Tadeja Grošelj Pahulje    Aleš Bregar 
 
 
 
 
Priloge: 

● Priloga 1: PODROBNO OBRAZLOŽENO MNENJE O POSAMEZNIH KANDIDATIH S 
STRANI SVETA STARŠEV  

Vpogled v podrobno obrazloženo mnenje o posameznih kandidatih, ki je Priloga 1 k tem 
zapisniku, je možen z dogovorom pri predsednici sveta zavoda. 
 

 
 
 


