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Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani v šolskem letu 
2018/2019 z dne 18. 2. 2019 

 
Prisotni: člani Sveta staršev po listi prisotnosti (priloga št. 1), ga. ravnateljica, ga. pomočnica 
ravnateljice za razredno stopnjo, vodja podružnične šole  
Opravičeno odsotni: predstavnica 2. h, predstavnica 3. b 
Neopravičeno odsotni: predstavnik 9. d 
 
 
K TOČKI 1 
 
Ga. predsednica sveta je pozdravila vse navzoče in ugotovila sklepčnost sveta.  
 
 
K TOČKI 2 
 
Na dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Potrditev dnevnega reda  
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta staršev  
4. Poročilo predsednice Sveta staršev o delu in pregled realizacije po prejšnji seji  
5. Dopolnitve Pravil šolskega reda 
6. Poročilo ravnateljice o prvem ocenjevalnem obdobju  
7. Pobude in predlogi staršev 

 
je ga. predsednica sveta predlagala dopolnitev z novo točko Poročilo predstavnice staršev v 
ASSLOŠ, ki se doda za 4. točko predlaganega dnevnega reda, zato se 5., 6. in 7. točka 
preštevilčijo. Sprejet je bil: 
 
SKLEP 1: Dnevni red s predlagano dopolnitvijo je bil soglasno sprejet in potrjen.  
 
 
K TOČKI 3 
 
Na zapisnik 1. seje Sveta staršev ni bilo pripomb, zato je bil sprejet sklep: 
 
SKLEP 2: Zapisnik 1. seje Sveta staršev je soglasno sprejet in potrjen.  
 
 
K TOČKI 4 
 
Ga. predsednica sveta je podala poročilo o delu in povedala, kaj je bilo realizirano v tem 
času: 
– poslana je bila zahvala Društvu šoferjev in avtomehanikov, ker na začetku šolskega leta 
učencem pomagajo na poti v šolo in skrbijo za njihovo varnost; 
– ob dnevu učiteljev je bila poslana čestitka učiteljem šole; 
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- Svet staršev je v skladu s sprejetimi sklepi na prvi seji posredoval na Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) dopis v zvezi z ureditvijo Ceste na Log. Točka je bila 
sicer uvrščena na dnevni red novembrske seje SPVCP, vendar niso bili sprejeti nobeni sklepi. 
Ker se bo sestal svet v novi sestavi ta teden, ga. predsednica sveta pozove g. župana, da se 
zagotovi nadaljevanje obravnave te točke na prvi seji novega SPVCP.  
 
 
K TOČKI 5 
 
Ga. predstavnica ASSLOŠ je podala povzetke tem, ki so jih obravnavali na zadnjem sestanku 
ASSLOŠ 5. 2. 2019, in sicer: 
 
- peticija o spremembi šolskega sistema 
Aktiv je obravnaval aktualno Peticijo o spremembi šolskega sistema, na seji Aktiva je bila 
gostja tudi predstavnica društva, ki se je pod peticijo podpisala. Na podlagi vseh informacij in 
diskusije se je izkazalo, da Aktiv ne more podpreti peticije v taki obliki, oblikovana je bila 
delovna skupina ASSLOŠ, ki bo do 15. 3. 2019 pripravila vsebinski pregled peticije 
(primerjalno tudi do programskih izhodišč ZASSAS) in podala poročilo. 
 
- anketa ASSLOŠ 
ASSLOŠ podpira idejo za izvedbo enotne ankete o domačih nalogah in počutju otrok na ravni 
celotnega Aktiva ljubljanskih osnovnih šol, ki bo zagotovila primerljivost po šolah.  
 
- izobraževanje staršev - šola za starše 
Z namenom doseganja večje obiskanosti tovrstnih delavnic ASSLOŠ predlaga, da si šole med 
seboj preko e-poštne skupine (preko predstavnikov šol v aktivu) delijo med seboj informacije 
o zanimivih predavanjih/delavnicah za starše.   
 
- teža šolskih torb 
Aktiv je obravnaval perečo problematiko težkih šolskih torb ter se seznanil z pediatričnim 
mnenjem na to temo. 
 
Razprave ni bilo. 
 
K TOČKI 6 
 
Ga. ravnateljica predstavi predlagane spremembe 7.2 točke Dežurstvo učencev pri glavnem 
vhodu v Pravilih šolskega reda v skladu s prilogo, ki so jo dobili starši skupaj s predlaganim 
dnevnim redom. Spremembe so predvsem v uporabi dvojine namesto ednine, saj vedno 
dežurata dva učenca, in v jasnejši opredelitvi nalog dežurnih učencev. Tako so naloge 
dežurnih učencev naslednje:  
 
 zapiranje vhodnih vrat ob 8.25  in 10.35 na obeh straneh šole,  
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 pospravljanje avle, sedežne garniture in garderobe (kot npr. sesanje pod paletami, 

pobiranje smeti, postavljanje blazin na svoje mesto…) ob 8.30 ter po glavnem odmoru ob 

11.00, 

 sprejem obiskovalcev, zapis v listo obiskovalcev in pomoč pri usmerjanju obiskovalca k 

iskani osebi, 

 vračanje vozičkov za malico v kuhinjo ob 10.20 (1. in 2. razred), 

 razvoz, dostava  in vračanje vozičkov za kosilo po navodilih kuhinje, 

 vedenje v skladu s pravili šole, 

 nudenje pomoči učitelju, kadar sta naprošena. 

Ga. ravnateljica pojasni novost pospravljanja avle, sedežnih garnitur in garderobe. V okviru 
akcije so učenci sami naredili svojo sedežno garnituro. Učenci so jo dobro sprejeli in je prav, 
da zanjo skrbijo. V ta namen bo šola kupila sesalec. Nekateri učenci bodo zelo vešči tega 
dela, delo jim bo gotovo koristilo. 
 
Ga. predsednica sveta izpostavi vprašanje glede sesanja dežurnih učencev.  
 
Nadaljnje razprave ni bilo. Sprejet je bil sklep: 
 
SKLEP 3: Podano je pozitivno mnenje k predlaganim spremembam Pravil 
šolskega reda. 
 
K TOČKI 7 
 
Ga. ravnateljica je podala poročilo o prvem ocenjevalnem obdobju. Izpostavila je število učno 
pohvaljenih (pozitivnih) in učno šibkih (negativnih) učencev v posameznih razredih ter število 
pohvaljenih učencev na socialnem področju in število učencev opaženih v sporih, prav tako 
po posameznih razredih. Ugotavlja, da je več pohval učencev na socialnem področju kot 
opažanj pri učencev v sporih. Ugotavlja tudi, da je v višjih razredih več negativnih ocen. 
Ga. ravnateljica je predstavila tudi nekaj že izvedenih aktivnosti na šoli:  

 realizirane so bile vse tri delovne sobote, 

 ŠVN 2. r. (CŠOD Jurček), 5. r. (Debeli rtič, plavanje), 6. r. (Ribnica na Pohorju, 

smučanje), 

 tabor za 6. r. Razširi in spleti socialno mrežo je zelo dobro sprejet, 

 tabor za nadarjene (udeležilo se ga je 50 učencev, število vsako leto narašča, učenci 

so zelo motivirani, prevladuje pozitivno vzdušje), 

 tržnica poklicev za 9. r. v Polhovem Gradcu (povezava osnovna šola – srednja šola), 

 bralna noč 6. r. in 7. r. (za 8. in 9. r. še sledi), 

 ekskurzija v Verono in Trst, 

 plavalni tečaj za 3. r., 

 zbiralna akcija papirja – jeseni, naslednja maja 2018, 

 športna tekmovanja (odbojka, košarka, nogomet …), 
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 županov dobrodelni bazar, 

 tekmovanja iz znanj in šaha (skoraj vsak teden), 

 prireditve ob državnih praznikih, 

 dnevi dejavnosti – mešanje otrok razredne in predmetne stopnje (izkazalo se je za 

zelo pozitivno), 

 sodelovanje s starostniki – Dom starejših v Notranjih Goricah, 

 tačke pomagačke (2. r.), ambasadorji nasmeha (3. r.) (zelo pozitivno in koristno), 

 predavanje za starše (obe sta bili zelo kvalitetni; predlog je, da bi se izvajalo v času 

pred roditeljskimi sestanki, saj sicer pride premalo staršev). 

 

Razprave ni bilo. 

 
K TOČKI 8 

 

Ga. predsednica sveta pove, da je tokrat od staršev prišlo veliko pobud, vprašanj, pripomb in 
tudi pohval.  Velik del vprašanj se je tokrat nanašal na prehrano. V zvezi s tem gre za 
dolgotrajne in neučinkovite razprave. Pravi, da se tako pozornost iz vzgojno-izobraževalnega 
procesa preusmeri na prehrano, kar nima smisla. Veliko je tudi nepreverljivih in netočnih 
informacij, ki se širijo prek e-pošte. Predlaga, da naj se starši in učenci poslužujejo 
mehanizmov, ki jih imajo:  
1. učenci naj izpolnjujejo vsakoletno anketo o prehrani ob koncu šolskega leta, k izpolnitvi le-
te naj starši spodbujajo svoje otroke,  
2. starši seveda lahko podajo svoje mnenje in  pripombe glede prehrane, vendar pa naj se 
obravnava teh mnenj in pripomb prepusti komisiji za šolsko prehrano, v kateri ima svet 
staršev tudi tri imenovane predstavnike.  
 
Ga. predsednica sveta pove, da je predstavnike staršev v komisiji za prehrano že seznanila s 
poslanimi mnenji in pripombami ter jih ob tem prosila, da jih na naslednji seji komisije za 
prehrano proučijo, nato pa naj na naslednji seji sveta staršev o njih tudi poročajo. Pozvala je 
predstavnike staršev v komisiji za prehrano, da obiščejo šolsko kuhinjo in poskusijo šolsko 
kosilo ter svoje mnenje podajo na junijski seji sveta staršev. 
 
Ga. ravnateljica še pove, da je pričakovala več vprašanj glede odsotnosti učiteljev, saj se 
soočajo z velikim kadrovskim primanjkljajem, predvsem zaradi (daljših) bolniških odsotnosti. 
Šola se trudi, da vzpostavlja čim bolj normalen ritem. 
 
 
Vprašanja, predlogi, pobude in pohvale staršev 
 
Vprašanja iz matične šole:  
 

iz 1. a razreda 
 

Pohvalila bi ustrezno razrešitev problematike v zvezi z učiteljico razredničarko. 
Stanje v 1. a razredu se je uredilo, otroci in učiteljice lepo sodelujejo, menim, da 
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smo lahko upravičeno zadovoljni (glede nato, da ni bilo nobenih pripomb na 
roditeljskem sestanku). 
 
Odg. ravnateljice: Najlepša hvala za vaše mnenje. Me veseli, da ste zadovoljni. 

 
iz 1. c razreda 
 

a) Zanima me, če lahko organiziramo šolski ples za prvo triado ali vsaj prve 
razrede. V Brezovi dvorani denimo. Sem pripravljena organizirati. Škoda bi bila, 
da so tega deležni le starejši. 
 
Odg. ravnateljice: Kot ste opazili, izvajamo plese za učence višjih razredov. Plese organizirajo 
devetošolci in to z namenom, da se naučijo organizirati dogodke, da se povežejo, da so 
inovativni v pripravi dejavnosti in da zbirajo sredstva, ki jih potrebujejo ob zaključku osnovne 
šole. Ples za prvo triado bi lahko bil v organizaciji in izvedbi staršev v popoldanskem času. 
 
b) Pohvalila bi team, ki je organiziral drsanje in igre na snegu. Otroci so res 
uživali in izkoristili tisto malo snega, ki nam ga je letos namenilo. Za večino je bil 
tek na smučeh nova dejavnost, ki je še niso počeli in super, da so dobili novo 
izkušnjo. Želim si, da bi bilo še več tovrstnih aktivnosti. 

 
Odg. ravnateljice: Me veseli, da vam je bil športni dan všeč in da so učenci uživali v 
dejavnostih. Hvala za pohvalo. 
 
c) Predlagala bi, da vodstvo šole ob prihodnjih roditeljskih sestankih pripravi 
točnejšo agendo, da bi se z agendo lažje organizirali. Glede predavanj se mi zdi 
zelo lepo, da so jih ponovno začeli izvajati, je pa res, da vse tematike vseh ne 
zanimajo. Zato je moj predlog, da se izvedejo ali izven okvira roditeljskih 
sestankov ali pa z agendo, da se lahko starši organiziramo drugače. 
 
Odg. ravnateljice: Hvala za dober predlog. Ga bomo vključili pri naslednjih vabilih. 
 
č) Kako je z domačimi nalogami v 1. razredu?  
Zanima me, kako je z nalogami v podaljšanem bivanju. 
 
Odg. ravnateljice: Glede količine domačih nalog prepuščam odločanje o tem učiteljicam, ki 
imajo znanje ter izkušnje in tako najbolje vedo, kdaj in koliko je smiselno učencem dodeliti 
domače naloge. Če sem na sestanku rekla, da v 1. razredu ni domačih nalog, moram svojo 
izjavo popraviti – domačih nalog je v primerjavi z ostalimi razredi veliko manj in največkrat 
so to naloge, ki jih je potrebno dokončati, ker jih učenci niso uspeli narediti v dopoldanskem 
času. Vsekakor je najbolje, da se v zvezi z domačimi nalogami obrnete na vašo učiteljico, ki 
vam bo lahko bolj podrobno razložila kako in kaj. 
 
V prvem razredu je del dejavnosti v podaljšanem bivanju namenjen opravljanju domačih 
nalog. Včasih pa učiteljice dodelijo domačo nalogo, za katero želijo, da jo učenci naredijo 
skupaj s starši. Sicer pa je čas v OPB poleg domačih nalog namenjen tudi prehranjevanju in 
sprostitvenim dejavnostim za učence. Ure in dejavnosti avtonomno razdeli učitelj v OPB. 
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d) Ko so otroci zunaj v popoldanskem varstvu, otrok večkrat potoži, da jim je 
precej dolgočasno. Nimajo namreč kaj početi, v glavnem tam stojijo in čakajo, da 
pridejo starši po njih. Predlagam, da bi se učitelji kaj z njimi ukvarjali, jih 
motivirali, ne da samo tam stojijo. 
 
Odg. ravnateljice: Na košarkarskem igrišču se učenci zbirajo nekako od pol štirih naprej, gre 
za združevanje vseh skupin OPB v zadnji uri, torej zelo različne starosti. Velikokrat ima kdo s 
sabo žogo, vem tudi, da Ana navadno prinese kolebnico in skačejo. Nisem bila velikokrat 
tam, ampak (ko sem bila) se navadno del učencev hitro poveže in se lovijo ali igrajo druge 
igre. Nekaj pa jih res le sedi/stoji in čaka. Pač po želji. 
 
Učitelji pa so jim vedno na voljo, tudi vsi radi poklepetajo z učenci. Jih tudi spodbudijo k 
igram na igrišču ali druženju z vrstniki, odločajo pa se učenci glede na svoje želje in 
počutje. So pa v večini učenci utrujeni in si samo želijo domov. 
 
e) Menim, da bi bilo na mestu, da nas učiteljice po mailu obveščajo o 
spremembah učiteljev. Ko pridem v popoldanskem varstvu iskat otroka, ne vem 
kdo ga dejansko čuva. 
 
Odg. ravnateljice: V letošnjem šolskem letu imamo neobičajno veliko količino kadrovskih 
menjav. Veliko je daljših in krajših bolniških odsotnosti. Žal jih je veliko v OPB3. Od 15. ure 
dalje se skupine združujejo. V kolikor želite povratno informacijo, lahko pristopite do 
katerega koli učitelja, ki vas bo usmeril na učitelja, ki je tisti dan odgovoren za vašega 
otroka. 
 
f) Na začetku se je otrok odločil za plesne urice in zdaj se ne odvijajo, za kar je 
otroku zelo žal vsak teden, ko jih ni. Če se šola za nekaj odloči, naj se izvaja do 
konca. 
 
Odg. ravnateljice: Ko smo izbirali novega učitelja za plesne urice, smo želeli, da bo lahko 
izvajal plesne delavnice. Žal je veliko odsoten in tako je interesna dejavnost trenutno zamrla. 
 
g) Pohvala za organizirana razna predavanja za starše in apeliram na kakšno 
predavanje tako za starše kot pedagoške delavce tudi s strani Familylab-a. 
 
Odg. ravnateljice: Hvala za priporočilo. 
 

iz 2. b razreda 
 

Neprimerno in nedopustno je, da se je termin pred roditeljskimi sestanki 1. in 2. 
razredov izkoristil za komercialno predavanje o gibanju otrok organizacije 
»Playness«, saj je bilo to 1 h in 15 min reklame omenjene organizacije. V bodoče 
naj se starše obvesti, koliko časa bo trajalo tovrstno predavanje, da starši, ki ne 
želijo biti prisotni, pridejo le na roditeljski sestanek. Šola je prostor za strokovna 
predavanja, ni pa prostor za komercialne namene. 
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V preteklosti smo že na Svetu staršev govorili glede omenjene organizacije in 
njihovega sodelovanja s šolo in o tem sprejeli sklep. 
Predlog: v bodoče naj Svet staršev OŠ Brezovica potrdi primernost tovrstnih 
predavanj. 
 
Odg. ravnateljice: Predavanje ni bilo komercialno niti v najmanjši meri. Predavatelj ni z eno 
besedo vabil na dejavnosti, ki jih organizira kot "playness" pedagogiko. V začetni predstavitvi 
sebe je samo omenil, s čim se ukvarja. Tudi drugi zunanji predavatelji imajo na svojih 
prezentacijah logo podjetja, iz katerega prihajajo. 
 
Predavatelja sem prosila za izvedbo predavanja, ker imam naslednje izkušnje z njegovimi 
predavanji: 
 
»Naše predavanje je bilo ravno prav provokativno, da je sprožilo nove misli in dalo nove 
izzive. Za naš prostor je bilo tudi velikega pomena, da poznate našo situacijo in ste lahko 
izhajali iz tukajšnjih dejstev ter na ta način podprli svojo razlago. Dejansko ste pokazali 
razlike med načinom odraščanja pred 20–30 leti in današnjim časom. Opozorili ste, da smo 
preveč zaskrbljeni in ravno iz tega naslova ne dajemo našim otrokom možnosti za (gibalni) 
razvoj. Da razvoj ne pomeni, da potrebujejo otroci dodatne krožke in dejavnosti, temveč da 
potrebujejo sovrstnike, igrišča in zaupanje staršev. Da ni namen gibanja, da se otroci 
razvijejo v vrhunske športnike, temveč da si z gibanjem oblikujejo svoje možnosti, položaj 
med vrstniki in meje, ki jih potrebujejo za dobro sobivanje, sodelovanje in soustvarjanje. Da 
je tudi ravsanje do prave mere tisto, kar otroci potrebujejo. Pa tudi kakšno buško bodo 
preživeli. Da je pri gibanju telesa delovanje možganov aktivnejše in da smo v tej fazi 
pripravljeni sprejemati in povezati veliko več informacij, kot pa pri mirovanju. Da morata tudi 
pri tej dejavnosti stopati z roko v roki šola in starši in da šola ne more nadomestiti tistega, 
kar lahko otroku ponudijo starši. Ti pa gradijo osnovo.« 
 

iz 2. c razreda 
 
a) Eden izmed staršev bi rad pohvalil šolo, da je kupila kinestetične mize. 
 
Odg. ravnateljice: Me veseli. 
 
b) Podajamo predlog, da se spomladi na otroškem igrišču in na nogometnem 
igrišči zadaj za balonom prebarvajo igrala in da se občasno pomete nogometno 
igrišče. Podajamo predlog za nakup pripomočka za pometanje igrišča.   
 
Odg. ravnateljice: Hišnika imata tudi nalogo, da pometata igrišče. Pesek se zelo hitro nanese 
na igrišče in tako verjamem, da imate občutek, da temu ni tako. 
 
c) Glede same prehrane je v razredu več pritožb, vendar se je delno izpostavila 
samo ena mama fantka, ki pravi, da otrok domov prinese večkrat popoldansko 
malico, ki jo ne poje, saj pravi, da je čuden rjav kruh oz. čuden jogurt (pinjevec), 
gnilo sadje oz. nagnita mandarina, zelo mehak kivi ali zelo rjava banana. Kosilo je 
zaenkrat OK, saj glede na to, da jedo v učilnici, dobijo dodatne porcije, tudi 2x ali 
3x. Nekateri starši opozarjajo na neustrezno sadje pri popoldanski malici. 



 

 

OŠ Brezovica pri Ljubljani 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 3653 002, faks: 01 365 55 39, e-pošta: info@os-brezovica.si 

 
POŠ Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 235 53 70, e-pošta: info.pos@os-brezovica.si 

 
 

 
Odgovor vodje šolske prehrane: Nacionalni inštitut za javno zdravje nam je v lanskem letu 
predlagal več mlečnih izdelkov brez dodanega sladkorja in polnozrnatih izdelkov za 
popoldansko malico, zato je večkrat različen polnozrnat oz. ekološki kruh. Namesto 
navadnega pinjenca bomo sedaj dajali navadno mleko in navadne jogurte, ker jih otroci bolj 
popijejo kot pinjenec. 
 
Za sadje bomo naročila, da so v kuhinji še bolj pozorni. Danes zjutraj sem bila v učilnici 2. c 
razreda in so imeli banane, jabolka, hruške od prejšnjega dneva. Če se hrani jabolka skupaj z 
drugim sadjem, potem banane in kivi hitreje zorijo. 
 

iz 3. a razreda 
 
Rad bi pohvalil delo razredničarke ga. Edite in predavanje g. Hosta Milana. 
 
Odg. ravnateljice: Najlepša hvala za obvestilo in HVALA za pohvalo.  

 
iz 4. a razreda 

 
Vljudno naprošamo z namenom boljše organizacije družinskega življenja in 
logistike ter predvsem, ker bi se radi udeležili roditeljskih sestankov, da se pri 
sporočanju agende sestanka navede tudi, koliko bo predvidoma posamezna točka 
trajala, predvsem kadar je pred sestankom še organizirano kakšno predavanje. 
Bilo bi zelo zaželeno, da se vsaj pri predavanjih navede pričakovani čas trajanja 
(vsaj okvirno, še bolje pa točno). 
 
Odg. ravnateljice: Hvala za predlog, ga bomo upoštevali. 
 

iz 4. b razreda:  
 
Obveščeni smo bili, da naj bi bil oddelek GŠ Vič Rudnik, ki se odvija na OŠ 
Brezovica, ukinjen. Otroci, ki obiskujejo pouk, in tisti, ki bi ga lahko v prihodnjih 
letih, bodo ob dostopnost glasbene izobrazbe. Prosim, da šola preuči možnosti za 
rešitev problema.  
 
Odg. ravnateljice: Res je prišlo do napovedanih sprememb glede najema prostorov Glasbene 
šole Vič. Smo pa v tem času že našli rešitev in bo Glasbena šola Vič tudi v prihodnje imela 
brezplačen najem prostorov, tako da bo lahko pouk potekal nemoteno še naprej. 
 

iz 5. a razreda 
 

a) Pohvala za izvedbo interesne dejavnosti super mulc. Pomembno je, da se znajo 
učenci v šoli tudi sprostiti na primeren način in tega so se dejansko naučili. 
 
b) Otroci so pohvalili njoke, špagete bolonez s sirom, široke rezance s tuno, 
kanelone in tortilje. Podali so pripombe, da je krompir pripravljen iz prahu, da 
goveji zrezki trdi oz. žilavi, da so količine majhne, kadar so na jedilniku njoki, 
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pizza, hamburger, da so nemesni polpeti premajhni in neokusni, želijo kosmiče 
brez rozin, kosmiči naj se ne mešajo skupaj. Ali so palačinke narejene iz instant 
mase ali maso naredijo v šolski kuhinji? Zakaj cmokov ne naredijo v šoli? 

Odgovor vodje šolske prehrane: Pohvale sem sporočila naprej kuharicam.  
 
Nikoli nismo na šoli pripravljali pire krompirja iz prahu. Naročamo krompir in kuharji naredijo 
pire krompir. Priprava pire krompirja je odvisna od vrste krompirja. 
 
Količine za pice in hamburgerje niso majhne. Te malice so energijsko bogate in ne naročamo 
večje količine zaradi tega, ker je kosilo že čez približno čez 2,5 ure. Učenci potem ne bi 
pojedli kosila. 
 
Njokov naročamo veliko in vsi učenci lahko dobijo repete. 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki pregleduje jedilnike, priporoča sadne kosmiče brez 
dodanega sladkorja. V teh mešanicah so tudi rozine in za pestrost jedilnikov lahko včasih 
pridejo na vrsto tudi priporočeni kosmiči in ne samo koruzni kosmiči, ki so že sami sladki. 
 
Govejih zrezkov nimamo na jedilniku. Verjetno ste mislil na kuhano goveje meso iz juhe. 
Zadnjič se je res zgodilo, da je bila govedina bolj trda, vendar ne moremo skuhati dobre juhe 
iz mlade govedine. 
 
Za kosilo za brezmesne jedilnik v kuhinji pripravljajo zelenjavne polpete. Vendar za 
dopoldansko malico to ni možno in naročamo pripravljene sojine polpete. 
 
Zaradi prevelikega števila kosil že od šolskega leta 2017/2018 naročamo že pripravljene 
palačinke. Šolska kuhinja tudi ne more pripraviti cmokov zaradi velikega števila obrokov. Če 
bi bilo izvedljivo, bi to naredili, vendar se časovno ne izide. 
 

iz 5. b razreda 
 

a) Rada bi pohvalila gospoda Miha za vodenje razreda. Vsaj naša S. je zelo 
sproščena, nasmejana, motivirana za delo, navdušena nad učiteljem in njegovim 
načinom dela. Mislim, da je zelo konkreten, veliko da na medsebojne odnose, 
spoštovanje, zares jemlje »njihove medsebojne probleme« in se o njih z učenci 
pogovarja. Zdrav in strokoven pristop ima do otrok. Zna jih nasmejati in zna biti 
strog. Mislim, da jih ob vsem veliko tudi nauči, ogromno podpre s primeri iz 
prakse. Mislim, da ga je treba javno izpostaviti in pohvaliti ter spodbujati morda 
tudi pri drugih učiteljih, da si morda od njega »izposodijo« kakšen motivacijski 
mehanizem. Mislim, da smo tudi starši zadovoljni, če gre otrok z veseljem v šolo 
in se mi zdii da naši otroci (vem še za nekatere) letos še posebej radi hodijo. 
  
b) Tudi pri nas res super izkušnja z Mihom! G. je navdušena in neverjetno, kako z 
lahkoto hodi v šolo in si med poukom ogromno zapomne! Bravo,Miha! 
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c) Se podpišem pod vse povedano. Lansko leto so bili »naši fantje« problematični, 
letos pa težav praktično ni, ker je pristop popolnoma drugačen, svež, pozitiven ... 
več Mihatov bi rabili. 
  
č) Tudi mi se pridružujemo vsem pohvalam, namenjenem Mihu. M. končno rad 
obiskuje šolo. 
 
Odg. ravnateljice: Tole je pa pravi balzam za dušo. HVALA. Tudi sama se strinjam, da je g. 
Miha Skopec odličen učitelj in sem ponosna, da je član našega kolektiva. 
 

iz 5. d razreda 
 
Jaz bi prosila, če se izpostavi vprašanje pločnika na Novi poti, ki je v planu že 
dolgo časa, pa občina nikoli ne najde denarja zanj, čeprav vedno več šolarjev hodi 
po tej poti, hkrati pa je zaradi asfaltirane ceste čez Zanogo in vse do Ljubljane ta 
cesta vedno bolj prometna. 

 

Odg. podžupana občine: Pločnik v naselje Zanoga je v pripravi projektne dokumentacije in če 
ne bomo imeli problema pri gradnji (soglasja lastnikov), bo pločnik zgrajen v letošnjem letu.  
 

iz 6. a razreda 
 

a) Podajam predlog staršev v zvezi s prometno varnosto na Podpeški cesti. 
Predlagajo, če bi se kako drugače uredil semafor na križišču pred šolo. Nekateri 
vozniki prevozijo rdečo luč, ki se včasih na hitro prižge, ko se prebližajo 
semaforju. 
 
Odg. predsednice in ravnateljice: Glede delovanja semaforja na križišču pred šolo je bilo že 
večkrat opozorjeno, nazadnje je bila ta tema zopet prisotna na zadnji seji Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP), kar si je mogoče prebrati v zapisniku 26. 
redne seje z dne 12. 11. 2018, ki je dostopen na spletni strani občinskih delovnih teles. 
 
b) Starši prosijo za pregled delovanja semaforja pri Mercatorju na križišču s 
Tržaško cesto, ker se dolgo čaka za zeleno luč pri prehodu za pešce.  
 
Odg. predsednice in ravnateljice: Pobudo za pregled delovanja semaforja pri Mercatorju pa 
lahko poda na občino oziroma SPVCP vsak občan. Ne gre za predlog v zvezi z delovanjem 
šole.  
 
 iz 6. b razreda 
 
a) Predlog se navezuje na "modno revijo" izgubljenih stvari, kar je bilo že pred 
leti enkrat objavljeno in se nekaterim staršem zdi to dobrodošlo.  

 
Odg. ravnateljice: Na izvedbo modne revije smo bili tudi mi zelo ponosni. Žal se je izkazalo, 
da je po modni reviji prevzelo oblačila 5 do 6 učencev. Bilo je zelo veliko vloženega truda, 
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izkupiček pa zelo majhen. Čistilke se trudijo in oblačila razstavijo na popoldanskih govorilnih 
urah. Žal zelo neuspešno najdejo lastnika. 
 
b) Opomba se nanaša na telefone v zimski šoli v naravi. Namreč nekateri otroci 
oz. starši se niso držali prepovedi in so kljub temu imeli telefone s sabo. Starš 
prosi, da bi se bo v bodoče bolj držalo pravil oziroma prepovedi.  
 
Odg. ravnateljice: V ŠVN učitelji niso zaznali, da imajo učenci s seboj telefone. V kolikor bi to 
ugotovili, bi veljalo pravilo, ki smo ga postavili, torej bi telefon učenec izročil učiteljem. 
Delamo na tem, da zaupamo, da se vsi znamo držati dogovorov. 
 
c) Ali bi bilo možno uvesti dodatni avtobus ali kombi za vozače v Zanogo za  
preduro? 
 
Odg. ravnateljice: Potrebno bi bilo preveriti, koliko učencev potrebuje tak prevoz in potem 
preveriti na občini, kako je s financiranjem in na LPP, če je možno uvrstiti v vozni red. Kar se 
tiče prevoza iz Zanoge, ugotavljamo, da ta prevoz koristi med 15 in 20 učencev. Če ga 
razdelimo na dva dela, bo vozačev še manj. Kombi v jutranjem času pa vozi že druge otroke. 
 
č) Ali se boste v luči afere s poljskim mesom in sistemom javnega naročanja, ki 
omogoča, da najcenejše in s tem tudi oporečno meso pride v šole, vrtce in ostale 
javne zavode,  poslužili možnosti, da namesto najcenejšega ponudnika izberete 
"izbrano kakovost". Informacijo, da je to mogoče, smo namreč dobili iz medijev, 
ne vem pa, če je to res. 
 
Odg. ravnateljice: Lani smo izvedli javni razpis za prehrano. Že takrat smo razmišljali tudi o 
tem in umestili v razpis tudi kakovost izdelkov. 

 
iz 7. b razreda 
 

a) Pohvalil bi obveščanje o nadomeščanjih, dogodkih, aktivnostih. Tudi 
razredničarko gospo Natašo Intihar Klančar, saj ima zelo pristen odnos do 
učencev in staršev. 
 
Odg. ravnateljice: Hvala. Lepo je, da vidite, slišite in občutite ter tudi poveste. 
 
b) Vprašanje glede teže šolskih torb: ali bi morda lahko kdaj v šoli pustili kak 
delovni zvezek, učbenik, če učitelj ve, da ga ne bodo potrebovali? Samo 
dobronamerno vprašanje, saj večkrat dvignem torbo mojega otroka in je občutno 
pretežka. 
 
Odg. ravnateljice: Verjamem, da je torba težka. Verjetno bi bilo dobro, da se večkrat 
pregleda njena vsebina. V šoli smo na temo lažjih torb uvedli že kar nekaj ukrepov – kupili 
smo učbenike za na klop, učence učimo, katere potrebščine naj imajo za posamezno uro in 
ne vedno vsega (izstopa SLJ jezik/književnost). Trudimo se še naprej. 
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c) Če v razredu delata nemir npr. dva učenca, kaznovani pa so vsi z dodatnim 
delom. Mar ne bi bilo bolje kaznovati oz. se pogovoriti le s tistima dvema, ki sta 
kršila pravila?  
 
Odg. ravnateljice: Verjamem, da se učiteljica/učitelj pogovori tudi s tistima dvema. Je pa to 
presplošno vprašanje, da bi vam lahko podala natančen odgovor. Predlagam, da greste na 
GU do dotične učiteljice in verjamem, da bosta skupaj našla razlago za kaznovanje, za 
katerega se je odločila v tem primeru. 

 
iz 8. a razreda:  

 
a) Ali je v času malice v jedilnici organizirana kakšna oblika dežurstva na 
hodnikih s strani učiteljev? Večkrat se zgodi, da učenci jemljejo torbe in jih 
skrivajo po smeteh in straniščih.  
 
Odg. ravnateljice: V času malice imamo organizirano dežurstvo v jedilnici. Učence v izogib 
skrivanju torb pa smo že večkrat učencem predlagali, da torbe pospravijo v svoje omarice. 
 
b) Ali je kje na šoli prostor, da lahko učenci predmetne stopnje prepišejo 
zamujeno snov oz. se lahko učijo? 
 
Odg. ravnateljice: Na šoli je prostor za prepisovanje zamujene snovi in učenja v knjižnici. 
 
 iz 8. b razreda 
 
Ali je res, da hrano v šolo dovažajo že pripravljeno? V kolikšni meri kuhate sami?  
Solata pri kosilu ni začinjena. Ali si jo otroci lahko sami začinijo s kisom in oljem? 
 
Odg. vodje šolske prehrane: V šolo nam ne dovažajo že pripravljene hrane. Večinoma v šoli 
spečejo sladice za kosilo in popoldansko malico. V času pomanjkanja kuharskega kadra 
naročamo sladice. Zaradi velikega števila kosil v kuhinji ne delamo cmokov, štrukljev in 
palačink.  
 
Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2015 ima tudi ukrep o 
zmanjšanju vnosa soli za 15 %. Solate so začinjene, zato učencem ni potrebno še dodatno 
začiniti solate z oljem in kisom. Lahko dobijo še bučno olje. 

 
iz 8. c razreda 

 
Pripombe glede prehrane: nekateri otroci se pritožujejo, da dobijo premajhne 
porcije, pri kosilu dobijo živila iz zamrznjenih izdelkov (cmoki, štruklji …) ter 
hrano pripravljeno iz instant pripravkov (pire krompir, palačinke), otrokom ni 
všeč pire krompir. Otroci pravijo, da dobijo vsi enako velike porcije. Kakšne 
morajo biti porcije po normativih za malo in veliko kosilo? 
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Odgovor vodje šolske prehrane: Porcije niso premajhne. Učenci morajo vzeti celotno kosilo, 
kot je npr. juha, meso, priloga, solata oz. enolončnica in pecivo. Mogoče bi se morali z otroki 
pogovoriti, da ni kosilo samo sladica oz. samo meso. 
 
Repete za nekosovne jedi, kot so njoki, špageti, učenci dobijo večkrat in ne šele po 14.15 uri. 
Za meso se zgodi, da dajejo repete polovičke, ker v kuhinji ne vedo, koliko otrok še pride na 
kosilo. Po 14.15 je že bolj jasna slika, koliko repeteja lahko razdelijo. 
 
Zaradi velikega števila kosil ne moremo v šolski kuhinji pripraviti cmokov, štrukljev. Štruklje 
smo v šolski kuhinji pripravljali, ko je bilo za polovico manj kosil (350). Kuharsko osebje mora 
pripraviti zajtrke, dopoldanske malice, kosila, popoldanske malice. Potrebno je vse obroke 
razdeliti, pospraviti in pomiti posodo za naslednji dan. 
 
Palačinke nabavljamo pečene zmrznjene, ker jih zaradi prevelikega števila ne moramo speči 
v šolski kuhinji. 
 
Pire krompir nismo nikoli pripravljali iz vrečk. Naročamo krompir in naredimo pire krompir. 
Priprava pire krompirja je odvisna od vrste krompirja. Nikoli v pire krompir ne dajemo goveje 
juhe. 
 
Normativi: 

– za majhno kosilo dobijo 2 cmoke in 2 palačinke. Za veliki kosilo dobijo 3 cmoka in 3 
palačinke. 

Npr.  pri dunajskem zrezku so za veliko kosilo dobili 12–14 dag velik zrezek, medtem ko so 
za malo kosilo dobili zrezke 10 dag brez panade. 

 
iz 9. c razreda 

 
Gre za pločnik do konca Nove poti oziroma še bolje do Zanoge. Menda je v načrtu 
občine že zelo dolgo in glede na naraščajoče število šolarjev, ki hodijo po tej poti, 
bi bil res že čas, da se ta pločnik končno zgradi. 
 
Odg. podžupana g. Marka Čudna: Pločnik v naselje Zanoga je v pripravi projektne 
dokumentacije in če ne bomo imeli problema pri gradnji (soglasja lastnikov), bo pločnik 
zgrajen v letošnjem letu.  
 
 
Iz podružnične šole: 

 
iz 3. g razreda 

 
a) Sicer ne želimo več polemizirati o klekljanju na POŠ, vendar nam ni vseeno, da 
je POŠ izgubila dve interesni dejavnosti, ki sta bili dobro obiskovani, že skoraj 
tradicionalni in pomenili vez z okolico (nastopanje Orffovih instrumentov, 
razstava čipk ...) Zdelo se nam je lepo, da se je na naši šoli prenašala naprej 
slovenska čipkarska dediščina, ki se je ne moreš naučiti kar povsod. 
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Odg. ravnateljice: Za izvedbo kleklanja smo zelo aktivno iskali nekoga, ki bi bil pripravljen 
kleklanje prevzeti. Poskusili smo pri naši upokojenki, pri društvu kleklaric na Logu in na šoli 
na Vrhniki. Žal nikjer nismo dobili pozitivnega odgovora. V naslednjem šolskem letu se vrne s 
porodniškega dopusta gospa, ki zna klekljati in bo ona prevzela krožek. 
 
Za Orffove inštrumente pa je bilo na začetku šolskega leta obljubljeno, da bo krožek v 
naslednjem šolskem letu izvajala ga. Klara, ki se je letos udeležila seminarja, si tako pridobila 
potrebna znanja, da bo krožek lahko uspešno vodila. 
 
b) Zanima nas, če je prišel kakšen odgovor občine na dopis, ki smo/ste jim ga 
poslali 6. 11. 2018 glede varnosti Ceste na Log? 
 
Odg. ravnateljice: Vprašanje je bilo obravnavano na SPVCP, vendar ker zapisnik še ni 
potrjen, odgovora še ni bilo. 
 
c) Nekateri naši učenci imajo šolske omarice zgoraj in težko ali pa ne dosežejo 
kljukice, da bi obesili vrhnje oblačilo. Mogoče bi se v naslednjem šolskem letu 
dale višje omarice učencem višjih razredov, v okviru razreda pa bi se pogledalo, 
koliko je kdo visok in bi potem dobil ustrezno omarico. 
 
Odg. ravnateljice: Bomo predlagali in poiskali rešitev, da bodo lahko vsi otroci dostopali do 
omaric. 
 

iz 5 . c razreda 
 

a) Roditeljski sestanki so definitivno predolgi. Teme so super in aktualne – 
kolesarski izpit in varna pot. Trajanje 2 uri pa ni normalno. 
 
Odg. ravnateljice: Letos smo se odločili, da pri drugem roditeljskem sestanku dodamo 
predavanje, saj so se nam zdele teme zelo aktualne. Petošolci bodo opravljali kolesarski izpit 
in tema prometa je vedno aktualna tudi na Svetu staršev. Res je, da se je zaradi tega 
sestanek močno podaljšal. Je pa tako, da ko smo organizirali predavanje za starše, ki ni bilo 
v terminu roditeljskega sestanka, se je predavanja udeležilo samo 25 staršev. Za šolo, ki jo 
obiskuje 900 otrok, veliko premalo. 
 
Bomo pa na predlog drugih staršev v prihodnje pri vabilu dodali predviden časovni razpored. 
 
b) Ali bi morda lahko šola PDF-datoteke prezentacij z roditeljskega sestanka 
delila s starši, ali pa objavila na straneh šole (kolesarčki, itd.)? 
 
Odg. ravnateljice: PPT pa je že objavljen na spletni strani ravnateljičin kotiček/2. roditeljski 
sestanek. 
 
c) Ali bi se dalo kako drugače urediti zapiranje/odpiranje vrat mimo vrtca? 
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Odg. ravnateljice: Ga. ravnateljica vrtca sporoča, da so tudi oni opazili, da je problem 
odpiranja in zapiranja vrat zaradi kljuke velik. Tako so novo kljuko naročili že nekaj časa 
nazaj in je sedaj tudi prispela, tako da jo bodo zamenjali v najkrajšem možnem času. 
 
č) Izražamo veliko pohvalo naši razredničarki ge. Eriki Burger, mislim, da so 
otroci dobili zelo srčno in razumno žensko, naša je ne more prehvaliti. 
 
Odg. ravnateljice: HVALA. Me veseli, da so se učenci in učiteljica dobro ujeli. 
 
 iz 2. h razreda 
 
a) Radi bi pohvalili našo učiteljico razrednega pouka Klaro. Prizadevna, 
strokovna, topla, ljubeča in polna idej ter novih načinov podajanja znanja.  Otroci 
radi prihajajo v šolo, se veselijo pouka, so vedoželjni in zadovoljni ... prav tako 
tudi mi starši. 
 
Odg. ravnateljice: Me veseli, da ste z vašo učiteljico zadovoljni in lepo sodelujete. Hvala za 
pohvalo. 
 
 
 
Nato je bila dana beseda še vsakemu predstavniku staršev posameznega oddelka, kjer so 
podali povzetek z roditeljskih sestankov oddelkov. Razvila se je krajša razprava o pismenosti 
otrok. Glede na opažanja nekaterih učiteljev se pri učencih na predmetni stopnji kažejo 
težave pri pisanju in branju oz. razumevanju prebranega. Ga. Meta Trček pove, da je na šoli 
narejeno velikega na področju širjenja bralne kulture (bralna značka, bralna noč, knjižni 
sejem …). Učenci morajo opravljati domače naloge.  
Predstavnica 6. c je izpostavila, da je potrebno v prihodnje ob delovnih sobotah organizirati 
prevoz tudi za učence iz Notranjih Goric in jih primerno obvestiti o voznem redu. 
Več staršev je pohvalilo predavanje g. Hoste o vplivu gibanja na razvoj otrokovih možganov, 
ki bi bil koristen tudi za starše starejših otrok. 
 
Podan je bil predlog, da bi bila čim prej dostopna voda na igrišču.  

 
 
 

  
 
Seja se je zaključila ob 19.50. 
 
 
 
 
 


