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Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani  
v šolskem letu 2019/2020 z dne 11. 2. 2020 

 
Prisotni: člani Sveta staršev po listi prisotnosti, ravnateljica, pomočnica ravnateljice za 
predmetno stopnjo, vodja podružnične šole  
 
 
 
K TOČKI 1 
 
Predsednica sveta staršev je pozdravila vse navzoče in ugotovila sklepčnost sveta.  
 
 
K TOČKI 2 
 
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. Poročilo ravnateljice o prvem ocenjevalnem obdobju  
6. Pobude in predlogi staršev 

 
SKLEP 1: Dnevni red 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 
 
Predsednica sveta staršev je podala poročilo o delu v času po prvi seji in povedala, kaj je bilo 
realizirano v tem času: 

- Svet staršev je v skladu s sprejetimi sklepi na prvi seji posredoval na občino dopis v 
zvezi z ureditvijo Ceste na Log v Notranjih Goricah. Pri oblikovanju dopisa so 
pomagali starši, ki živijo na tem območju. Odgovora s strani občine ni.  

- glede ureditve glasovalne pravice za namestnike predstavnikov oddelkov v 
ustanovitvenem aktu je bila na občini sprejeta odločitev, da se bo to enotno urejalo 
za vse vzgojno-izobraževalne ustanove v občini in ne zgolj za našo šolo. Aktivnosti v 
zvezi s tem že potekajo.  
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K TOČKI 5 
 
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 so že v prvem in drugem razredu otroci, ki ne 
dosegajo učnih ciljev. Na socialnem področju je veliko število učencev, ki so pohvaljeni, učno 
uspešni ter pomagajo sošolcem in drugim. Žal pa se število otrok, ki imajo težave z 
izražanjem svojih občutkov in želja, povečuje.  
Ga. ravnateljica je predstavila nekaj že izvedenih aktivnosti na šoli:  

 ŠVN 5. r. (Debeli rtič, plavanje), 6. r. (Ribnica na Pohorju, smučanje - učenci 6. a in 

6. c jo ravno izvajajo – starši so bili obveščeni, da so otroci kljub vetru varno prispeli, 

opozoriti pa je potrebno na večje število prigrizkov in mobilnih telefonov, ki so jih 

otroci prinesli s seboj), 

 obisk japonskega veleposlanika in praznovanje dneva Japonske, 

 nastop OPZ na dnevu inovativnosti na Brdu pri Kranju, 

 tabor za 6. r. »Razširi in spleti socialno mrežo« - Planina nad Vrhniko, 

 plavalni tečaj za 3. r., 

 5 krat stop za 9. r.,  

 tabor za nadarjene,  

 tržnica poklicev za 9. r. na Dobrovi (široka paleta prestavitev srednjih šol, kjer 

sodelujejo tudi dijaki; naslednje šolsko leto bo na OŠ Brezovica),  

 otvoritev prizidka, 

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

 ekskurzija na Dunaj, 

 obisk predstavnikov šol iz Dunaja (želeli so spoznati naš šolski sistem; sodelovali so 

pri urah angleščine in bili navdušeni), 

 Pen club (učenci se z navadno pošto dopisujejo z vrstniki po svetu), 

 zbiralna akcija papirja (izvedena v oktobru, naslednja bo v aprilu 2020), 

 mednarodna konferenca za učitelje Šolski hodniki, življenjski premiki (osredotočenost 

na rešitve, ko se srečujejo z izzivi, predvsem na področju odnosov), 

 športna tekmovanja (odbojka, košarka, nogomet, maraton, badminton, namizni 

tenis,…), 

 županov dobrodelni bazar, 

 različna tekmovanja iz znanj in šaha, 

 prireditev ob državnem prazniku (kviz Moja, tvoja, naša Slovenija) in prireditev ob 

kulturnem prazniku (učenci – finalisti 10. Šolskega pesniškega natečaja so predstavili 

svoje pesmi; sodelovali so tudi učenci naše šole, ki prihajajo iz drugih držav).     

 

Razprave ni bilo. 
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K TOČKI 6 
 

Vprašanja, predlogi, pobude in pohvale staršev 
 
Iz matične šole: 
 

iz 2. b razreda 
 

Vprašanje se sicer nanaša na višje razrede: Ali na šoli poteka izmenjava Erasmus 
(izmenjava osnovnošolcev s tujo OŠ za npr. teden dni), kot na nekaterih drugih 
OŠ oz. če ne, zakaj ne in kakšni so razlogi?   
 
Odg. ravnateljice: Ko dobimo vabilo k sodelovanju, se zelo pogosto odzovemo. Tudi za 
sodelovanje v Erazmus+. Žal zadnjih nekaj let nismo bili izbrani. Sedaj smo zopet kandidirali 
in upamo, da bo tokratni projekt dobil zeleno luč. Lani in letos smo sodelovali v projektu, v 
katerem so učenci odšli v Španijo. Vsako leto iščemo možnosti in ko je možno, izvedemo 
izmenjave z učenci iz Hrvaške in Srbije. 
 

iz 3. a in 3. c razreda 
 

Glede na to, da je veliko otrok v šoli bolnih, bi predlagali ravnateljici, da se šola 
razkuži.  
 
Odg. ravnateljice: Že nekaj časa nazaj sem čistilkam naročila, da poostrijo razkuževanje.  
 

iz 4. c razreda 
 
Izpostavila bi težavo okoli uši. Saj vem, da se verjetno ne da kaj dosti narediti v 
šoli na tem. Pa vseeno... To je stalno ponavljajoča se težava, ki ne mine. 
 
Odg. ravnateljice: Tudi mi bi si želeli, da bi pojav uši uspeli izkoreniniti, pa žal ne gre. Z 
obveščanjem in ponovnim osveščanjem ter navodili za ukrepanje pa se odzovemo vedno, ko 
dobimo sporočilo staršev oz ko opazimo sami. Nadaljnje reševanje problematike pa je v 
rokah staršev. 
 

iz 5. a razreda 
 

1. Starše predvsem zanima, če se da dobiti vsaj nekaj informacij na spodnja 
vprašanja: 
- kakšen je sistemski pristop k reševanju problematike daljših odsotnosti 
učiteljev na razredni stopnji (bolniški stalež, odpoved in podobno), 
- zakaj šola ni proaktivno obvestila staršev o daljši bolniški odsotnosti učiteljice 
in ob prihodu nadomestne učiteljice, 
- otroci so bili nekajkrat sami v razredu med dopoldansko malico in odmorom, kar 
po mnenju staršev ni primerno,  
- komunikacija o planu nadomeščanja in poteku pouka ob odsotnosti redne 
učiteljice ni bila prisotna, tako komunikacija do staršev kot tudi do otrok - 
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predlog, da se o znani daljši odsotnosti učiteljev avtomatsko obvešča starše ter 
da se ob prihodu nadomestne učiteljice organizira "spoznavni" roditeljski 
sestanek. 
 
2. Želeli bi se zahvaliti g. Mihi, ga. Vaniyi, ga. Eriki in ostalim, ki so v tem obdobju 
skrbeli za naše otroke.  
 
Odg. ravnateljice: Tudi mi se zavedamo, da je potrebno za naše učence, vaše otroke 
maksimalno poskrbeti. Ko učitelj zboli, mora najprej sporočiti, koliko časa bo predvidoma 
odsoten. Če je to več tednov, moramo najprej zaprositi na MIZŠ za nadomestno zaposlitev. 
Po odobritvi objavimo javni razpis. Sledijo razgovori in zaposlitev. V kolikor odsotnost ni 
načrtovana (operacije so npr. predvidene, ostalo pa ne), mine v zelo dobrem primeru 
najmanj 3 tedne, da dobimo novega učitelja. V tem primeru so bili vmes še božično novoletni 
prazniki in se je zadeva zavlekla še bolj. Ko smo dobili učiteljico, ki sedaj nadomešča ga. 
razredničarko, smo najprej želeli, da razred malo spozna in šele nato bi sklicali roditeljski 
sestanek. Ga. Iza je žal zbolela in se je tako zadeva še malo zavlekla. Kot rečeno, roditeljski 
sestanek skličemo takoj, ko se gospa vrne. Dokler nimamo stalnega učitelja, ki nadomešča 
odsotnega, obveščanje staršev ni smiselno, saj bi to lahko povzročilo dodatna nesoglasja. 
Bomo pa v bodoče bolj pozorni in bomo takoj ob prihodu nadomestnega učitelja sporočili, na 
koga se naj starši obrnejo. 
 
Učencem vsako leto večkrat povemo, da je potrebno v primeru, da v razred med poukom ne 
pride učitelj, priti nastalo situacijo sporočiti v tajništvo šole. Verjamem, da je bilo tudi 
učencem 5.a razredu to večkrat naročeno, kako ravnati v takšnih situacijah. Smo pa takoj, ko 
smo ugotovili, kakšna je situacija, v razred napotili učitelja. 
 
Hvala za potrpežljivost in razumevanje. 
 

iz  5. d razreda 
 

1. Pohvala ravnateljici oz. šoli, ker je letos omogočila dodaten termin šolskega 
avtobusa iz Zanoge. Otroci imajo tako možnost avtobusnega prevoza tudi takrat, 
ko imajo preduro. Pohvala tudi obema prevoznikoma: avtobusi so letos bistveno 
bolj točni in zanesljivi kot lansko leto, pa tudi šoferji menda bolj prijazni. 
 
2. Pohvala učiteljici ge. Burger za zdravo, prizadevno in dosledno krmarjenje 5.d. 
 
Odg. ravnateljice: Hvala za pohvale. 
 
3. Predlog, da vodstvo šole v izogib bodočim situacijam kot je nastala nedavno, 
ko so ugotovili, da 500 staršev ni poravnavo obveznosti do šole, zagotovi 
obveščanje vseh staršev, ki imajo morebitne odprte obveznosti do šole po 
elektronski pošti z obrazložitvijo za kakšne obveznosti gre (npr. da pošljejo 
poračun skupaj s položnico). Mnenje je tudi bilo, da je ravnateljica dolžna 
opravičilo vsem staršem, zaradi vznemirjanja z neplačanimi obveznostmi, ki so 
posledica prehoda na nov način izdajanja e-računov in ne plačilne discipline 
staršev. Še huje pri vsem skupaj pa je, da so učitelji s tem obremenjevali otroke. 



 

 

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 

 
 

 
Odg. ravnateljice: Zavedam se, da je tokratna situacija glede plačevanja obveznosti 
povzročila kar nekaj zmede in tudi, da je bil vzrok za to tudi na naši strani. Izkazalo se je, da 
je bilo moje sporočilo učinkovito, saj so nam starši pisali iz kakšnih razlogov niso plačali 
položnic in smo tako lahko odpravili nepravilnosti. Ena izmed težav je bila tudi ta, da nekateri 
položnic niso prejeli. Še enkrat hvala za razumevanje in sodelovanje. Opravičilo sem vsem 
staršem podala v drugem sporočilu, ki sem ga poslala. Vsi starši, ki so se obrnili name, so 
tudi prejeli ustrezen odgovor in opravičilo. Tudi ga. knjigovodkinji sem naročila, da naj se 
vsakemu opraviči za nesporazum, v kolikor je bila krivda na naši strani. Učiteljem nikoli ne 
naročamo, da naj karkoli ukrenejo v zvezi s položnicami in tako je bilo tudi tokrat. Vedno pa 
ukrepamo pri neplačnikih v primerih, ko se učenci prijavijo na nadstandardno dejavnost, 
nimajo pa poravnanih dolgov. 
 

iz  7. a razreda 
 
1. Starši sprašujejo, če je možno v šoli namestiti razkuževalnike za roke?  
 
Odg. ravnateljice: Možnost uporabe razkuževalnikov za roke bo le tam, kjer se zagotavlja 
prehrana. 
 
2. Ali je možno razdeliti večje stroške na več mesecev? Na zadnji prejeti položnici 
je npr. istočasno zaračunana šola v naravi in ekskurzija na Dunaj in je znesek res 
visok.  
 
Odg. ravnateljice: Odgovor je bil s strani šole že podan, vedno pa je možnost, da se po 
dogovoru lahko stroške dodatno razdeli. 
 
3. Včeraj smo imeli roditeljski sestanek. Bilo je malo prisotnih, tako da bi veljalo 
ponovno razmisliti o načinu obveščanja. Razrednik je seznanil starše, da so učni 
rezultati na splošno nekoliko nižji od pričakovanih in da je nekaj vzgojnih izzivov 
v razredu.  Starši so se spraševali, če je to rezultat (morda premalo 
premišljenega) mešanja razredov iz 5. v 6. razred in (ne)učinkovitosti šolske 
svetovalne službe. Seveda si starši želijo varno in spodbudno okolje za svoje 
otroke. Razrednik je zatrdil, da sproti rešuje težave in ima dobro in strokovno 
pomoč s strani šolske svetovalne službe, s katero tesno sodeluje pri reševanju 
zaznanih težav.  
 
Odg. ravnateljice: Svetovalne delavke se zelo trudijo pri svojem delu, se jih je pa kar nekaj 
zamenjalo zaradi porodniških dopustov.  
 
4. S strani staršev in učencev so bile podane pohvale razrednika, ki so se pretežno 
nanašale na to, da ima red v razredu, predvsem pa razume otroke, otroci ga imajo 
radi in mu zaupajo, kar je izredno pomembno.  
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iz 9. a razreda 
 

Med rekreativnim odmorom se še vedno zelo dolgo časa čaka na žoge, medtem 
učenci izgubljajo dragoceni čas za igro in imajo preveč časa za morebitne 
neumnosti. Predlog: morda bi lahko žoge ven prinesla dežurna učiteljica. 
 
Odg. ravnateljice: Žoge na igrišče že sedaj prinesejo dežurni učitelji. Problem je v tem, da 
učenci ne upoštevajo dejstva, da je potrebno malico vedno zaužiti in da gredo lahko iz 
jedilnice šele ob 10.10. Toliko časa namreč menimo, da najmanj potrebujejo, da v miru 
zaužijejo malico. 
 
 
Iz podružnične šole: 
 

iz 4. g razreda 
 
1. Iz začetka Not. Goric je peš do šole kar dolga, a imajo vsaj pločnik. Recimo iz 
smeri Kušljanovega gradu pa ne (ali tista druga stran, Podplešivica) in je še bolj 
nevarno. 
Zakaj ne uvedejo mini busa - šolskega prevoza tudi po Notranjih Goricah?  
 
Odgovor ravnateljice: Predel, ki ga omenjate - Kušljanov grad, je v Podplešivici. Učenci iz 
tega okoliša hodijo v OŠ Log - Dragomer in tako ni potrebe po prevozu učencev. 
 
2. Svetilki pred šolo in na  parkirišču zjutraj ob 7h ne gorita več, pa je zunaj še 
kar temno in ni varno za tiste otroke, ki prihajajo bolj zgodaj, ker se slabo vidi. A 
bi se dalo urediti, da bi se ugasnili malce kasneje ali je to avtomatsko? 
 
Odgovor ravnateljice: Izklop in vklop je avtomatski na Brezovici in v Notranjih Goricah. 
 
Odgovor vodje podružnične šole: Svetilki na igrišču pred šolo v Notranjih Goricah sta del 
javne razsvetljave in se prižigata ter ugašata skladno z njihovo nastavitvijo. V zvezi s tem 
nismo opazili zamikov, se je pa že kdaj zgodilo, da nista svetili, kar se je kasneje izkazalo za 
okvaro in so pristojni zadevo uredili. Svetilka pri spodnjem vhodu šole je senzorska in je 
nastavljena na najvišjo možno (reagiranje) svetlobo, bo pa gospod hišnik preveril, če jo je 
mogoče naravnati. 
  
3. Glede na to, da imajo v Brezovi dvorani že zvočnike in vso ostalo potrebno 
napeljavo, bi lahko govorce na roditeljskih sestankih ozvočili. Tako bi se oni manj 
naprezali, poslušalci pa bi končno vse zanimive informacije dobro slišali. 
 
Odgovor ravnateljice: Do sedaj ni bilo predloga, da bi bilo potrebno vodje sestankov ozvočiti, 
saj ni nihče izpostavil, da slišnost ni bila dobra. Bomo upoštevali v bodoče. 
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Nato je bila dana beseda še predstavnikom oddelkov, ki so podali povzetek iz roditeljskih 
sestankov, v kolikor so bili le-ti že izvedeni. Večina od njih je podala pohvale razrednikom 
oddelkov in zadovoljstvo glede učilnic v novem prizidku. 
 
Predstavniki oddelkov so izpostavili še naslednje: 
 
- v prvih razredih se že pojavlja nestrpnost do drugih, zato bi bilo dobro, da se dodatno dela 
na temu;  
 
- v luči zadnje veliko odsotnosti otrok zaradi viroz in aktualnega  dogajanja (koronavirus) je 
bilo podano vprašanje, kaj šola (še) lahko naredi za preprečevanje okužb, oziroma ali je šola 
dobila kakšna priporočila od uradnih inštitucij npr. Ministrstva za zdravje ali Nacionalnega  
inštituta za javno zdravje; 
 
- predstavnica 5. g je kot dobro rešitev izpostavila prisotnost svetovalne službe v Notranjih 
Goricah, saj je razred vzgojno problematičen;  
 
- predstavnica 7. c je izpostavila, da bi bilo dobro razmisliti, da bi bil sestanek za Tolmin 
mogoče izveden že v septembru skupaj z roditeljskim sestankom in ne posebej, saj bi bila 
tako udeležba na drugem roditeljskem sestanku večja; 
 
- podan je bil tudi predlog, da bi bile žoge po malici pri dežurnemu učencu. V zvezi s tem je 
ga. ravnateljica odgovorila, da žal to ni izvedljivo, ker žoge ne pridejo nazaj in se izgubijo; 
 
- predstavnica 7. d je izpostavila majhno udeležbo na zadnjem roditeljskem sestanku ter 
podala pobudo, da se otroke ponovno opozori, da skiroje odložijo na prostor, namenjen za 
skiroje in ne na prostor za kolesa, saj je le-ta potem prehitro zaseden; 
 
- predstavnica 8. c razreda je podala pobudo za ocenjevanje pisanja s + in –, kar se po 
besedah ge. ravnateljice ne bo izvajalo, ker to ni v skladu z zakonodajo, ter opozorilo, da se 
je športni dan izvedel v času oranžnega alarma glede vetra. Ga. ravnateljica in pomočnica 
ravnateljice sta povedali, da zadevo vedno preverijo in da se bo v prihodnje to še bolj 
spremljalo;  
 
- predstavnica  9. a razreda je podala vprašanje, kakšni so kriteriji za prestavljanje učencev v 
druge oddelke sredi leta in kje je to zapisano. Ga. ravnateljica je povedala, da je to zapisano 
v Pravilih šolskega reda in se izvaja po drugem vzgojnem opominu, pri čemer se pred 
izvršitvijo ukrepa preveri še mnogo drugih dejavnikov.   
 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.50 
 
 
 


