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Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani v šolskem letu 2018/19 
dne 24. 09. 2018 

 
 
Prisotni: člani Sveta staršev po listi prisotnosti (priloga št. 1), ravnateljica, pomočnici ravnateljice za 
razredno in predmetno stopnjo, svetovalna delavka in vodja podružnične šole  
 
Dnevni red: 

1. Poročilo ravnateljice o volitvah predstavnikov staršev v posameznih oddelkih in obravnava 
morebitnih pripomb volilnega postopka 

2. Ugotovitev sestave sveta in potrditev mandata članov ter ugotovitev sklepčnosti 
3. Potrditev dnevnega reda  
4. Seznanitev s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja ter splošnimi akti zavoda, ki urejajo 

področje interesov staršev in Poslovnikom Sveta staršev  
5. Volitve predsednika in namestnikov predsednika Sveta staršev 
6. Predstavitev rezultatov vprašalnika o vzgojno izobraževalnem delu na šoli 
7. Poročilo o delu v preteklem šolskem letu 
8. Seznanitev s poročilom učbeniškega sklada 
9. Predstavitev letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto 
10. Imenovanje predstavnikov staršev v komisiji za prehrano 
11. Pobude in predlogi staršev 

 
K TOČKI 1 
 
Ga. ravnateljica je povedala, da so se na 1. roditeljskih sestankih izvedle volitve predstavnikov in 
namestnikov predstavnikov v Svet staršev v posameznih oddelkih. Pripomb oziroma problemov glede 
poteka volitev ni bilo.  
 
K TOČKI 2 
 
Ga. ravnateljica je predstavila izvoljene predstavnike/predstavnice in njihove namestnike/namestnice 
(v nadaljevanju: člani) po posameznih oddelkih za mandatno obdobje enega leta do prve 
konstitutivne seje Sveta staršev v naslednjem šolskem letu (priloga 2). Ravnateljica je ugotovila 
sklepčnost sveta. 
 
Prosila je, da navedeno potrdijo z dvigom rok. 
 
SKLEP: št.1. Izvoljeni člani so soglasno potrdili mandat v Svetu staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani za 
obdobje enega leta in sprejeli ugotovitev, da je Svet staršev veljavno konstituiran. 
 
K TOČKI 3 
 
Ga. ravnateljica je predlagala dopolnitev dnevnega reda z 10. točko Imenovanje predstavnikov 
staršev v komisiji za prehrano. Na dnevni red s predlagano dopolnitvijo ni bilo pripomb, zato je bil 
sprejet: 
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SKLEP št. 2:  Dnevni red s predlagano dopolnitvijo 10. točke je soglasno sprejet in potrjen. 
 
K TOČKI 4 
 
Ga. ravnateljica je člane seznanila s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja ter s splošnimi akti 
zavoda, ki urejajo področje interesov staršev. Dodatnih vprašanj ni bilo. 
 
K TOČKI 5 
 
Ga. ravnateljica je člane seznanila, da je potrebno izvoliti predsednico oziroma predsednika Sveta 
staršev. Predlagana je bila predstavnica 7. a razreda. Starši so soglasno sprejeli:  
 
SKLEP št. 3: Predsednica Sveta staršev za mandat enega leta je ga. Mateja Lekan-Štrukelj.  
 
Predsednica sveta se je članom predstavila in zahvalila za izraženo podporo. Poudarila je, da se bo 
trudila za dobro sodelovanje in uresničevanje interesov vseh učencev in njihovih staršev, ohranila 
visoke standarde samega delovanja sveta staršev, vodenja sej ter posredovanja informacij staršem. S 
svojim delovanjem v svetu zavoda bo enakopravno zastopala interesa vseh staršev. 
 
Članom je podala nekaj uvodnih splošnih informacij o načinu delovanja sveta staršev in vodenju sej.  
 
Nato je ga. Mateja-Lekan Štrukelj člane seznanila, da je potrebno izvoliti še dva njena namestnika. Za 
namestnico predsednice Sveta staršev iz matične šole je bila predlagana predstavnica 4. c, za 
namestnico predsednice sveta staršev iz podružnične šole pa predstavnica 4. g razreda, ki sta se s 
predlaganim strinjala. Z javnim glasovanjem so člani soglasno izvolili oba predlagana kandidata za 
namestnika predsednice sveta staršev. 
 
SKLEP št. 4: Namestnica predsednice sveta staršev iz matične šole je ga. Maja Stebernak, 
namestnica predsednice sveta staršev iz podružnične šole pa ga. Željka Končar. 
 
K TOČKI 6 
 
Svetovalna delavka je članom predstavila rezultate Vprašalnika za starše o vzgojno izobraževalnem 
delu na šoli , ki se je posredoval staršem ob koncu prejšnjega šolskega leta. 
 
Že peto šolsko leto zapored so starši na OŠ Brezovica pri Ljubljani s pomočjo vprašalnika za starše 
ocenili potek dela na osnovni šoli. Letos se je na pobudo k izpolnjevanju vprašalnikov odzvalo 157 
staršev (malo manj kot lani), od tega 40% staršev dečkov in 60% staršev deklic, številčno  so zastopali 
vse razrede, a ne enakomerno. Največ udeleženih staršev (31) ima otroke v 4. razredu, najmanj 
udeleženih (8 staršev) pa v 5. razredu. Otroci sodelujočih staršev so imeli lansko šolsko leto v 69% 
odličen, v 29% prav dober in v 2 % dober učni uspeh. 
 
Med najpomembnejše dejavnike v šoli so starši uvrstili kakovost pridobljenega znanja, jasnost 
kriterijev ocenjevanja ter pravočasno in učinkovito reševanje težav na čustveno-socialnem področju. 
Kot najmanj pomembne dejavnike prepoznavajo roditeljske sestanke.  
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Po mnenju staršev šola izmed vseh dejavnikov najbolje zadosti njihovim zahtevam pri razvoju 
naslednjih dejavnikov: organizacija dni dejavnosti, govorilne ure, obveščanje staršev s strani 
razrednikov. Nasprotno pa po mnenju staršev šola najslabše izpolnjuje njihova pričakovanja pri 
upoštevanju interesov in želja učence ter ponudbi in organizaciji interesnih dejavnosti. 
 
Po mnenju staršev so v primerjavi s prejšnjim šolskim letom vidna manjša izboljšanja na področju 
ponudbe in organizacije interesnih dejavnosti, organizacije dni dejavnosti, govorilnih ur ter 
obveščanja staršev s strani razrednikov. Nekoliko slabši rezultati v primerjavi z lani pa so se pokazali 
na področjih: dostopnost knjižnice in ponudba učnih gradiv, organizacije podaljšanega bivanja, 
ugleda šole v okolju, kjer deluje, ter pravočasnega in učinkovitega reševanja težav na čustveno-
socialnem področju. Ostali dejavniki so v obeh letih ostali v očeh staršev enaki.  
 
Glede na manjše število sodelujočih staršev pri izpolnjevanju vprašalnika je bil v razpravi podan 
predlog, da se vprašalnik o vzgojno-izobraževalnem delu prestavi na zgodnejši termin (npr. v mesec 
maj) ter da se pri njegovi analizi navede, kateri predlogi staršev in na kakšen način so se pri vzgojno-
izobraževalnem delu upoštevali ter kakšne učinke so imeli. 
 
K TOČKI 7 
 
Ga. ravnateljica je predstavila poročilo o preteklem šolskem letu, ki je bilo v celoti izvedeno. 
 
Starši so bili nad predstavljenim zadovoljni in ni bilo nobenih predlogov ali komentarjev. 
 
K TOČKI 8 
 
Ga. ravnateljica je predstavila poročilo o učbeniškem skladu za leto 2017/2018. 
  
V učbeniškem skladu je za izposojo na voljo 4623 učbenikov, izposojenih je bilo 97% učbenikov. Za 
učence 1. razreda so bila nabavljena vsa učna gradiva (učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki), 
kar je 111 izvodov. V skladu je bilo zaradi dotrajanosti ali prenehanja veljavnosti učbenika odpisanih 
445 učbenikov. Dokupili smo 765 novih učbenikov. Odkupljenih je bilo 64 učbenikov, ki so bili 
izgubljeni ali poškodovani.  
 
K TOČKI 9 
 
Ga. ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za tekoče šolsko leto 2018/2019. Izpostavila je 
povečano število učencev na šoli, predstavila šole v naravi, tabore, projekte, športna tekmovanja, 
družbeno koristna dela, interesne dejavnosti, dneve dejavnosti. 
 
V letošnjem šolskem letu bodo tri delovne sobote, in sicer dve delovni sobota bosta zaradi 
nadomeščanja 24.12. oziroma 3.5., ena delovna sobota pa bo zaradi premajhnega števila dni, v 
katerih se izvede pouk.  
 
SKLEP št. 5: Svet staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani daje pozitivno mnenje k letnemu delovnemu 
načrtu za šolsko leto 2018/2019. 
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K TOČKI 10 
 
Ker je potekel mandat članom komisije za prehrano, je predsednica sveta staršev predlagala dva 

predstavnika iz matične šole in enega predstavnika iz podružnične šole. 

 

SKLEP št. 6: Svet staršev predlaga, da se v komisijo za prehrano kot predstavniki staršev imenujejo  

ga. Maja Stebernak (matična šola), ga. Mojca Mikuž (matična šola) in g. Damjan Kmetič 

(podružnična šola).  

 
K TOČKI 11 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE  
 
1. Zvezi šoferjev in avtomehanikov Dolomiti-sekcija Brezovica bo s strani sveta staršev posredovana 

zahvala, da so skrbeli za varnost otrok ob začetku novega šolskega leta.  

 

2. Ga. predsednica sveta je člane sveta staršev seznanila s sprejetim sklepom sveta zavoda ob koncu 

lanskega šolskega leta,  da se presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let nameni tudi za nakup 

učbenikov za na klop, in sicer za matematiko v 5. n 6. razredu, tehniko in tehnologijo v 6.,7. in 8. 

razredu in fiziko v 8. in 9. razredu, kar naj bi pripomoglo tudi k razbremenitvi teže šolskih torb v 

navedenih razredih, na kar smo starši dolgo časa opozarjali.  

 
 
POBUDE, VPRAŠANJA IN PREDLOGI STARŠEV TER ODGOVORI NANJE 
 
Vprašanja iz matične šole: 
  
iz 1. a razreda:  
 
1. Starši pohvalimo, ker so otroci veliko zunaj zdaj, ko je še vreme prijetno in se igrajo ter 
spoznavajo na prostem. 

 
Odg. ravnateljice: Hvala. Skozi celo šolsko leto težimo za tem, da čim več dejavnosti po pouku v 1. 
razredu izvedemo zunaj, če le dopušča vreme.  
 
2. Ali je kakšna opcija, da bi bila zjutraj, ko prihajamo v šolo, vrata za vhod v garderobe odprta 
(sedaj so namreč zaprta, odprejo se samo z notranje strani in je potrebno iti ponovno ven iz šole in 
vstopiti v garderobo skozi druga vhodna vrata), govorimo za oddelka, ki se nahajata v vrtčevskem 
delu. 

 
Odg. ravnateljice: To so požarna vrata, ki ne smejo biti odprta v skladu z zakonodajo. Zato vas še 
naprej naprošamo, da greste skozi avlo in vstopate v naš novi del, ki si ga delimo z vrtcem, pri 
zunanjih vratih. 
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3. Staršem ni bilo prav, da je bila prvi teden pouka, ki je bil hkrati prvi teden pouka nasploh za naše 
prvošolce, v razredu cel čas pouka sama vzgojiteljica, kot druga učiteljica. Ni bilo poskrbljeno za 
sočasnost dveh učiteljev vsaj polovico ur, kot to zahteva zakon. Ker vemo, da je bilo preteklo leto 
izredno veliko odsotnosti ga. Ellen, nas zanima razlog zakaj je bila letos ponovno dodeljena prvemu 
razredu. Prvošolci potrebujejo še večjo stalnost in rednost in se nam ta poteza ne zdi ustrezna. Kaj 
boste storili, če bo tudi v letošnjem šolskem letu bilo veliko odsotnosti? Kakšen je plan? Tudi zakon 
o OŠ ne dovoljuje, da bi v  1. razredu učitelja lahko nadomeščal vzgojitelj, prav tako ne more 
poučevati vse učne ure le ena oseba.  

Odg. ravnateljice: Res je, za vse otroke v nižjih razredih je zelo pomembno, da imajo stalnega učitelja. 
Ker sta prvemu razredu dodeljeni dve učiteljici, je stalna prisotnost vsaj ene izmed njiju tista, ki 
otrokom nudi varnost in dobro počutje. Ga. Ellen je odlična učiteljica in se za svoje učence zelo 
potrudi. Ne dvomim, da bo tako ravnala tudi v tem šolskem letu. Žal je bila prve dni opravičeno 
odsotna in ga. Mojca je predlagala, da učence sprejme sama (z dodatno novo osebo bi lahko 
povzročili več zmede). Hkrati smo se dogovorili, da se z go. Ellen ob vrnitvi v službo sestanemo in 
poiščemo ustrezne rešitve, kako ravnati v podobnih situacijah. Dogovor smo že vzpostavili in ga 
izvedli, ko je bilo potrebno. Tudi v prihodnje se bomo nadomeščanja izvajali v taki obliki. V Zakonu o 
osnovni šoli sicer ni opredeljeno, kako ravnati v primeru krajših nadomeščanj. 

4. Glede prvega dne za naše prvošolce je bila po mnenju staršev igrica zelo skromna v svojem 
sporočilu in izvedbi. Prepričani smo, da imate na šoli učence, dramske skupine, ki bi lahko to 
opravili zastonj in mnogo bolje. Tudi nagovor in nasploh podoba dne je bila zelo skromna. Otroci bi 
morali biti nekaj posebnega ta dan. Ves nagovor tako ravnateljice kot župana bi moral biti 
naslovljen na njih, na njim prilagojen način. Otroke bi lahko nekako drugače sprejela cela šola 
(ostali učenci, vsaj predstavniki, idej je res veliko). Poznamo izkušnje drugih šol. Marsikaj se da. Po 
imensko bi lahko predstavili učiteljice, ki bi nato poklicale svoje prvošolce. To bi bil bolj slovesen 
začetek. Tako pa so bili otroci glasni, ob koncu so tekali, niso točno vedeli kam, ni bilo ustrezno. Za 
nas je sedaj prvi dan že mimo, morda v razmislek za naprej. 

 
Odg. ravnateljice: Vsako leto do sedaj je prvi šolski dan v šolo pospremila dramska skupina učencev iz 
podružnične šole. Letos to žal ni bilo možno, saj v lanskem letu zaradi premajhnega števila prijav, 
dramski krožek na podružnični šoli ni deloval. Dramska igrica, ki so jo pripravili učenci na matični šoli, 
pa po mnenju mentorice ni bila ustrezna za prvošolce. Igrico, ki smo jo gledali, si je pred izbiro 
ogledala učiteljica, ki je tudi mentorica dramskega krožka in učiteljica v 1. triadi, in je menila, da bo 
igrica prava.  
Za to, da je bil za otroke to res poseben dan, verjamem, da so poleg predstave, ki so si jo učenci 
ogledali, poskrbele učiteljice v razredu. 
Veliko nas je. V 1. razredu je kar 78 učencev. Klicanje učencev po imenih bi potekalo kar nekaj časa. Iz 
tega naslova se za takšen način do sedaj nismo odločili. 
Bomo pa razmislili, kako bi lahko v prihodnje še polepšali prvi šolski dan našim prvošolcem. 
 
iz 3. b razreda: 
 
Starši so izrazili željo za podaljšanje OPB za vsaj 5 minut, ker nekateri straši težko pridejo 
pravočasno po otroke v šolo. 
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Odg. ravnateljice: Žal to ne gre. Prosi pa starše, da v kolikor se zgodi, da se zamuja (kar se včasih 
seveda lahko zgodi zaradi različnih dejavnikov), da naj se javi v šolo. 
 
Starše je zanimalo ali gre lahko otrok, ki gre iz OPB v neko interesno dejavnost in se le ta zaključi 
pred koncem OPB-ja nazaj v OBP in tam počaka na starše, ki ne morejo priti ponj pred koncem 
OBP-ja? 
 
Odg. ravnateljice: Da lahko, v kolikor ne gre drugače seveda.  
 
iz 6. b razreda: 
 
Glede na to, da se poudarja, da je uporaba mobilnih telefonov v šoli prepovedana, pa me je 
zmotilo dejstvo, da so otroci lahko telefone vzeli na zdravniški pregled in na ekskurzijo (razumem, 
da je bil eden teh namenov tudi obveščanje staršev o prihodu in fotografiranje). Verjamem, da 
lahko otroci zdržijo šest ur skupaj v čakalnici, ne da bi igrali igrice na telefonu. Ali pa na avtobusu.. 
 
Odg. ravnateljice: V ZD Vič imajo velike prostorske težave. Vsako leto se dogovarjamo, kako bi 
preglede opravili najkrajšem možnem času in tako, da bi bil hrup v čakalnici čim manjši. Tako so se 
razredniki 6. razredov dogovorili, da na zdravniški pregled učenci lahko vzamejo telefone in jih 
uporabijo za igranje igric in poslušanje glasbe (slušalke). Učenci so imeli s sabo tudi knjige in družabne 
igre. Ko so se igric naveličali, so se zamotili tudi s prej omenjenim. Glede na to, da so v čakalnici sedeli 
6 ur upam, da je naš dogovor glede telefonov razumljiv. Poleg tega z 20 učenci sedeti v čakalnici in se 
igrati družabno igro brez da bi nas prišla opozoriti sestra iz bližnje ordinacije, da smo preglasni, ni 
mogoče.  
 
iz 7. a razreda: 
 
1. Na roditeljskem sestanku so starši izpostavili problem kakovosti zraka in ustrezne klimatizacije 
prostora, kjer poteka razredna ura in pouk slovenščine. Učilnica je čisto zgoraj v mansardi, morda 
celo zgolj začasno urejena, saj smo starši na ta problem opozarjali že lansko leto. Ker je bilo rečeno, 
da bo v tem delu predvidena gradnja prizidka, do katerega pa ni prišlo, starši naslavljamo 
vprašanje na vodstvo šole glede higienskih in zdravstvenih zahtev navedene učilnice in vzdrževanja 
prezračevalnega sistema v mansardnih prostorih šole. 
 
Odg. ravnateljice: Učilnica žal ni začasna, saj v njej poteka pouk že vrsto let. Razmere v razredu niso 
najboljše, so pa še vedno ustrezne. Bomo pa poskrbeli za ponoven servis klimatske naprave. 
 
2. Kot dogovorjeno na roditeljskem sestanku, bi prosila, če se lahko še enkrat izpostavi problem 
dostopnosti kolesarjem na varni šolski poti, ki vodi od zapornic v Vnanjih goricah do šole. Problem 
je ta, da zaradi vrtljivih vrat lahko dostopajo samo šolarji pešci, kolesarji pa ne, ker je na žalost kolo 
nemogoče spraviti skozi vrtljiva vrata. Res je, da je glavna cesta sedaj urejena s pločniki, pa vendar 
ne vidim smisla, da ne bi otrokom omogočili še bolj varne poti. Treba je vzeti v obzir tudi to, da so 
ravno kolesarji najbolj občutljivi udeleženci v prometu. 
 
Prosila bi, da se apelira na občino oz. pristojne, da se zadeva uredi tako, da bodo to pot v šolo 
lahko uporabljali tudi šolarji, ki se vozijo s kolesi.  
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Odgovor podžupana Občine Brezovica: 
Kar se tiče prehoda iz naselja Laze in možnostjo dostopa s kolesi je navedeno problematiko 
obravnaval tudi komunalni odbor. Glede na lastniško razmerje in pogoje, ki jih postavlja lastnik 
prehoda tu ne vidimo dolgoročne rešitve. Se pa rešitev morda nakazuje v delu, kjer je občina odkupila 
zemljišče za šolo, tam kjer je stara čistilna naprava. To zemljišče je občina kupila in tudi v 
nadaljevanju je sosednja parcela, ki pa že nudi dostop iz naselja Laze in je tudi v prostorskih aktih 
opredeljena kot rezervat za bodoče zelene površine za novo športno dvorano. Stvar bomo preverili. Je 
pa res, da nikjer v občini nimamo tako širokih pločnikov kot ravno ob Podpeški cesti, ki po mnenju res 
ustrezajo nemoteni vožnji s kolesi. 
 
iz 5. d razreda:  
 
1. Zanima me, zakaj šola ne omogoča zajtrka tudi učence od 5. do 9. razreda. Razumem, da bi jih 
radi spravili na pot samostojnosti, vendar ni problem, da si otroci ne bi znali pripraviti zajtrka, 
problem je, ker v šoli zajtrkujejo bolj raznoliko hrano in načeloma bolj zdravo, kot si jo pripravljajo 
doma. Prav tako razumem, da si ne želijo, da otroci tavajo po šoli po zajtrku (ki je ob 7.10) pa do 
pouka, vendar bi ga lahko za te razrede imeli ob 8h in bi tako šli učenci v razred takoj iz jedilnice.  
 
Odg. ravnateljice: Zajtrk je bil uveden z uvedbo 9-letne šole za prvošolce, torej 6-letnike, saj so v 
primerjavi s predhodnimi generacijami otroci pri tej starosti imeli možnost obedovanja zajtrka v vrtcu. 
Učence pri pouku učimo o zdravi prehrani, učimo jih samostojnosti. Doma prav gotovo lahko sami 
predlagajo, katero hrano bi si želeli za zajtrk, in si jo tudi pripravijo.  
 
2. Zanima me, kako bi se dalo urediti, da bi učenci, ki imajo takoj po pouku (v torek ali četrtek) NIP 
ŠPORT še trening košarke (morda je takrat tudi kakšna druga aktivnost, ne vem), lahko v miru 
pojedli kosilo. Namreč - pouk se konča ob 13.50, ob 14.00 pa se že začne košarka. Sama nimam  
uporabne ideje, zato prosim za sodelovanje. 
 
Odg. ravnateljice: Tudi jaz nimam najboljše rešitve. Hkrati pa razmišljam, da so učenci že oblečeni v 
športno opremo, torej imajo kakšno minuto v rezervi, kar se tiče začetka košarke. Ko bomo dobili 
seznam učencev, ki obiskujejo košarko, pa bomo lahko le tega posredovali tudi v kuhinjo, da bodo 
lahko ti učenci ob torkih in četrtkih preskočili vrsto pri kosilu. Seznam nam bodo v skladu s pogodbo 
posredovali trenerji košarke. 
 
3. Šolski avtobusni prevoz otrok: odhod avtobusa po pouku je ob 14.15 uri. V primeru, ko imajo 
otroci 6 ur (NIP) in končajo s poukom ob 13.50 uri, imajo premalo časa za kosilo, če želijo 
pravočasno priti na avtobusno postajo. Ali je možno, da bi otroci zaključili z uro 5 minut prej, da bi 
lahko odšli na avtobus oz. kakšna druga rešitev?   
 
Odg. ravnateljice: Avtobus ob 14.15 uri smo prestavljali že večkrat. Tako je nastal kompromis, ki je 
ugodna rešitev tako za učence, ki hodijo na kosilo, kot za učence, ki ne hodijo na kosilo. 
 
4. Jaz bi pohvalila ravnateljico in vse delavce šole. Res se je vzdušje v šoli od leta 2010, ko je 

začel hoditi v 1. razred moj najstarejši, zelo izboljšalo. Pohvalila bi tudi hitro in učinkovito 

reševanje različnih težav, do katerih pride v posameznih razredih.  
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iz 4. d razreda: 
 
1. Otroci včasih po pouku hitijo še na kakšne izvenšolske dejavnosti, zato je res dobrodošlo, da 
imajo možnost šolskega kosila. Težava pa nastane pri tistih, ki domov odhajajo s šolskim 
avtobusom. Ko je namreč na urniku 6 šolskih ur, imajo otroci na voljo zelo malo časa, da pridejo do 
kosila in ga pojedo, se preobujejo in pridejo pravočasno še do avtobusne postaje. Vsega skupaj 
imajo 25 minut, če lovijo zadnjo minuto za avtobus, realno pa seveda manj. Včasih jim sicer uspe, 
včasih pa tudi ne in zelo na hitro vase zmečejo le pol kosila ali še manj. Če je slučajno še vrsta v 
jedilnici, je vse skupaj seveda še toliko težje izvedljivo. Če bi bilo možno šolski avtobus premakniti 
za 10 minut, bi s tem tudi vozačem omogočili, da vsaj približno v miru pojedo kosil. 
 
Odg. ravnateljice: Avtobus ob 14.15 uri smo prestavljali že večkrat. Tako je nastal kompromis, ki je 
ugodna rešitev tako za učence, ki hodijo na kosilo, kot za učence, ki ne hodijo na kosilo. Dogovorili 
smo se, da bomo učencem, ki kosijo, za tiste dneve, ko imajo 6 ur pouka omogočili, da lahko 
preskočijo vrsto. 
 
2. Dobro bi bilo, če se otrokom, ki težko prenašajo šolsko torbo omogoči/dovoli puščati 
učbenike/delovne zvezke/zvezke po lastni presoji (v dogovoru s starši) v šoli: v omarici ali razredu? 

 
Odg. Ravnateljice: Učiteljice in učitelji vsako leto na začetku leta učencem razložijo katere DZ in 
učenike lahko puščajo v šoli. Če so učenci to informacijo preslišali, naj se ponovno obrnejo na 

učitelja/učiteljico. 
 
Vprašanja iz podružnične šole:  
 
iz 1. g razreda: 
 
1. Starši, ki majo več otrok v OŠ, so pohvalili organizacijo roditeljskih sestankov, da so bili 
razporejeni tako, da je lahko eden od staršev obiskal 2 oz. 3 sestanke, ker se niso prekrivali. 
 
Odg. ravnateljice: Smo že v lanskem letu po roditeljskih sestankih razmišljali o možnih rešitvah in me 
veseli, da je ta rešitev dobra. 
 
2. Mislim, da bi morala biti tudi na stranskih vratih  (vhod pri parkirišču) tabla, ki označuje 
podružnično šolo (pred energetsko sanacijo šole je namreč bila nameščena). 
 
Odg. ravnateljice: Napis upam, da bo nameščen do naše seje. 
 
3. Mislim, da bi bilo dobro, če gospa razredničarka naredi razpredelnico v one  drive za vpis na 
govorilne ure, starši podamo soglasje, da ne bomo  komplicirali zaradi novega zakona……starši, ki 
imamo otroke v starejših  razredih vedo o čem govorim… 
 
Odg. ravnateljice: Varstvo osebnih podatkov nam ne omogoča uporabe Googla. Če pa se VSI starši 
strinjajo in se strinja tudi razredničarka, potem pa je ta možnost izvedljiva. 
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4. Ali je možno na vrtčevski strani pri kapelici odstraniti del panelne ograje. Zdi se mi vseeno bolj 
varno, da otroci hodijo po parkirišču kot ob robu ceste. 
 
Ravnateljica Vrtcev Brezovica odgovarja, da si bo ogledala, kakšna je situacija in vprašala nadzornega, 
kaj meni. Potem bo sporočila, ali je to možno. 
 
5. Mamico zanima, če se bo šola zavzela glede ureditve prehoda na Podpeški cesti v Notranjih 
Goricah. Pravi, da so vozniki hitri, nevljudni in ne ustavljajo pešcem. Omenila je postavitev ležečega 
policaja ali semafor enako kot na Brezovici. 
 
Odgovor podžupana Občine Brezovica: Postavitev ležečih policajev na državni cesti praktično ni 
mogoče. Morda bi lahko z direkcijo dogovorili semafor, a v tem trenutku nimam odgovora. 

Kar pa se tiče voznikov je pač tako. Sem prepričan, da veliko naših staršev isto objestno vozi drugje, 
kjer nimajo svojih otrok, marsikdo pa prav tako tudi v naši občini. 

iz 2. h razreda:  
 
1. Izrazili bi pohvalo, da se je na POŠ Notranje Gorice po dolgih letih 
istih interesnih dejavnosti  krog le teh razširil:  ples, planinski 
krožek, nemščina,... Učenci so zelo pozitivno sprejeli novosti. 
 
Odg. ravnateljice: Hvala. Se bomo trudili še naprej. 
 
2. Pohvala se je dotaknila tudi organizacije roditeljskega sestanka, ki je bil organiziran dobro 

predvsem za starše, ki imajo v šolo vključenih več otrok.  
 
Od ene izmed mamic pa je prišlo nekaj povsem protislovnih mnenj 
glede organizacije sestanka na isti dan in ob isti uri -  nekatere 
mamice so  samohranilke, na porodniškem dopustu, očetje so odsotni, 
zato so se starški v takšni situaciji lahko udeležili sestanka le za 
enega otroka (vezano na sestanke ločeno po razredih). 
 
Odg. ravnateljice: Smo že v lanskem letu po roditeljskih sestankih razmišljali o možnih rešitvah in me 
veseli, da je ta rešitev dobra. Žal pa rešitve nikoli niso dobre za vse. 
 
3. Pohvalo pa seveda izrekamo tudi naši učiteljici Klari Ramljak. 
Ljubeča, človeška, strokovna, prizadevna... Bomo veseli, če bo naše 
otroke spremljala tudi v 3. razredu. 
 
iz 3. g razreda:  
 
1. Izražena pohvala: letos so res dobro organizirali roditeljske  sestanke. Prav je prišlo vsem, ki 
imamo 2 ali več otrok. Sestanki se  niso pokrivali in je eden od staršev lahko šel na vse. Upamo, da 
bo  naprej še tako. 
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Odg. ravnateljice: Smo že v lanskem letu po roditeljskih sestankih razmišljali o možnih rešitvah in me 
veseli, da je ta rešitev dobra. 
 
2. Kar nekaj otrok in staršev (mamic) je razočaranih, ker ni klekljanja. Veliko nas je nabavilo bulo, ki 
niso poceni in če bi se dalo dobiti kakšno  kleklarco,da bi ta krožek z lepo slovensko tradicijo 
nekako obdržali - lahko tudi v popoldanskem času. Ravnateljica je na uvodnem roditeljskem 
sestanku omenila, da iščejo rešitev in močno upam, da jo bodo našli. 
 
Interesne dejavnosti so res  raznolike, a poleg že omenjenih pripomb (klekljanje), bi še dodala, da 
se velikokrat  prekrivajo. Tukaj bi omenila predvsem ples in flavtice in deklicam je bilo težko 
izbirati, ker bi jih kar nekaj oboje. 

Odg. ravnateljice: 2.R - 5 različnih interesnih dejavnosti za 2.r (31 otrok) se nam ne zdi malo: 

      - GIBALNE URICE in ZAPLEŠI IN UJEMI RITEM se ne prekrivata - obvestilo o napaki na zloženki je 
bilo objavljeno na spletni strani šole (POŠ) 6.9.2018, skupaj z obvestilom o spremembi urnika JUDA, 
torej GIB. se izvajajo ob PONEDELJKIH 7.30, PLES pa ob SREDAH 7.30 

       - bralne urice - lani jih je do porodniške izvajala Mojca Vrhunc, imela je 3 učence (2.R) 

       - RAČUNALNIŠTVO - smo odgovorili že na roditeljskem. Tudi letos bomo hodili v računalnico in 
delali programiranje za začetnike. Tako bodo vsi deležni osnov računalništva. 

       - ŠPORTNE DEJAVNOSTI - ponujamo interesne po svojih zmožnostih, po svojih ideja, kaj v določeni 
sredini primankuje, kaj se ti zdi, da bi otroke zanimalo. Tako smo  na primer uvedli na Ciciurice (malo 
ustvarjanja, ročnih spretnosti, giba in miselnih iger 

3.R - PLES in FLAVTE se res prekrivajo, a obe izvajalki imata veliko dodatnih učnih obveznosti v času 
pred in po pouku Po sedaj zbranih prijavah verjetno ne bomo izvajali Vesele šole in bi lahko flavte 
prestavili, a bi se potem prekrivale z OPZ, kar pa spet verjetno ne bi bilo najbolje. 

Kar se tiče kleklanja,  ga. Tina Svete bo v popoldanskem času v OPB ponudila možnost, da bodo 
učenke, ki že znajo klekljati, klekljale pri njej. 
 
Bi pa želela opozoriti, na podajanje pravih informacij. Res je, bula stane veliko in ko jo starši kupite, 
razmišljate, da ne bo v uporabi samo eno leto, temveč dlje časa. Ko sem preverila na internetu, sem 
ugotovila, da je cena 35 eur s podstavkom. Podajanje informacij na roditeljskem sestanku, da je bil 
nakup bule 100 eur in potem s popravkom 80 eur, je zavajajoč in nekorekten. Na takšen način potem 
nastajajo zgodbe, ki niso resnične in večkrat prizadenejo sočloveka. 
 
3. Štiri mamice, ki živijo ob Cesti na Log oz. v tistem koncu so podale pripombe in mnenja glede 
možnih rešitev, preden bo občina naredila rekonstrukcijo ceste (v načrtu je, a ne vemo kdaj): 
 

- prometna varnost na Cesti na Log je zelo slaba in ta šolska pot je izredno nevarna. Poleg 
ležečih policajev je začasna alternativa do izvedbe pločnika morda  modro obarvan pas na 
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robu ceste, ki bi bil označen za pešce. Tako so  naredili v Podpeči na cesti do vrtca recimo. 
Pločnik pa bi bil vsekakor najbolj varen način. 

 
- jaz bi imela kot vsako leto pripombo nad varnostjo ceste Cesta na Log.   Občina sicer v 

prihodnosti obljublja pločnik- če ga bo generacija naših  otrok dočakala, dvomim, pa 
vendar obstajajo gotovo kakšne začasne rešitve (ležeči policaji), za katere pa niso najbolj 
poslušni!  

 
- našega v šolo vozim in hodim  iskat, kljub temu, da ima željo hoditi sam. Res da niso daleč 

od doma, ampak  vseeno, zaradi varnosti. Kaj pa šolski kombi? Glede na to, da nimajo 
varne poti v šolo?  

 
- iz strani Ceste na Log "hodi" dnevno okoli 30 otrok. Omejitev je sicer 30km/h, ki pa jo zelo 

redki upoštevajo. Veliko je norcev na tej cesti in obvezno je potrebno nekaj narediti (ležeči 
policaji, pločnik...). 
 

Odgovor podžupana Občine Brezovica: 
Cesta na Log predstavlja sigurno večji problem, saj bo potrebno za izgradnjo pločnika odkupiti kar 
nekaj zemljišča, ki je seveda v privatni lasti. Tu bomo sigurno naleteli na probleme. Rešitev s modro 
črto preverimo, a se bojim, da je sedanja cesta premalo široka, da bi zakonsko lahko naredili tak 
ukrep. Ostale ukrepe preverimo. 
 
V razpravi so se člani strinjali, da se navedena problematika v okviru delovne skupine sveta staršev za 
prometno varnost posreduje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
 
4. Vrata na šolsko igrišče se krivijo. 

 
Odg. ravnateljice: Urejamo.  
 
5. Zaščitna ograja pri ventilih, je preširoka in otroci stikajo po njih, ko so na igrišču. 
 
Odg. ravnateljice: Izvajalec bo dodal zaščito. 
 
6. Pred šolo ni klopc in morajo otroci posedat po tleh ali čepet. Otroci bi lahko nanje tudi odložili 
kakšno stvar ali torbo, tako pa je vse po tleh. 
 
Odg. ravnateljice: Klopce so za knjižnico. Nekaj malega jih tako je. Bomo pa razmislili, da bi 29. 9., ko 
bomo imeli delovno soboto, povabili k sodelovanju starše, naredili kakšno klopco iz palet.   
 
iz 2. g razreda: 
 
Kot je razvidno iz seznama ponujenih interesnih dejavnosti na POŠ je na voljo za 2. razred samo 5 
dejavnosti, še to se Gibalne urice in Zapleši in ujemi ritem pokrivata, poleg tega je šah dokaj 
specifičen. Glede na preteklo leto je zmanjšanje res veliko. 
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Šola bi lahko ponudila tudi kakšne int. dejavnosti v povezavi z branjem (bralne urice), računalništvo 
ali kakšne druge športne dejavnosti. 
 
Odg. je podan že pri vprašanju iz 3. g razreda.  
 
iz 4. g razreda:  
 
1. Prosim če se na svetu staršev izpostavi, da je pohvalno, da so nove izbirne vsebine od plesa, 
nemščine....ker so vsa leta bila ista in da je super da se je spremenilo. 
 
Odg. ravnateljice: Hvala. 
 
2.  Prosim, če omeniš na svetu staršev pohvalo, da se je prvič z novim vodstvom zgodilo, da so se 
organizirali roditeljski sestanki tako, da smo jih lahko obiskali za vse otroke.  
 
Odg. ravnateljice: Smo že v lanskem letu po roditeljskih sestankih razmišljali o možnih rešitvah in me 
veseli, da je ta rešitev dobra. 
 
3.  Mislim, da bi morala biti tudi na stranskih vratih (vhod pri parkirišču) tabla, ki označuje 
podružnično šolo-pred energetsko sanacijo je bila. 
 
Odg. ravnateljice: Napis upam, da bo nameščen do naše seje. 
 
4. Glede na to, da smo se vse do letošnjega leta za govorilne ure vpisovali v OneDrive 
razpredelnico, letos naj to ne bi bilo možno zaradi varstva osebnih podatkov. Starši v našem 
razredu smo mnenja da bi si med sabo vseeno lahko pošiljali razpredelnico in na koncu, ko bi bila 
razpredelnica polna, poslali učiteljici seznam kdo kdaj pride na govorilne ure. S tem bi si olajšali 
delo in ne bi bilo okoli tega toliko birokracije. Starši bi sami odgovarjali za to, seveda tisti ki tega ne 
želijo se bodo dogovarjali sami neposredno z učiteljico. Prosim za odgovor ali je predlog izvedljiv? 
 
Odg. ravnateljice: Varstvo osebnih podatkov nam ne omogoča uporabe Googla. Če pa se VSI starši 
strinjajo in se strinja tudi razredničarka, potem pa je ta možnost izvedljiva. 
 
 
Nato je bila dana še beseda posameznemu predstavniku oddelka. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.50. 
 
 


