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OŠ Brinje Grosuplje 

Ljubljanska 40a 

Grosuplje 

 

 

ZAPISNIK 

1. seje sveta staršev v šolskem letu 2014/15, ki je potekala 25. 9. 2014 v zbornici OŠ Brinje 

Grosuplje od 18.00 do 19.45. 

 

Prisotni: Sabina Jakopin Murgelj, Brigitka Novaković, Anja Bakan, Samir Gutić, Mojca 

Smrkolj, Barbara Rodica, Lidija Vraničar Savanović, Klavdija Vidov, Mateja Urbanč, Alojzij 

Anžlovar, Brigita Bedene Omahen, Maja Kokot, Zlatan Delić, Raša Urbas, Ferenc laszlo, 

Branka Tekavčič, Tatjana Zajc, Urška Lavrih, Dita Čeru, Breda Mesec, Jana Pahole Goličnik, 

Domen Ponikvar, Tatjana Klun, Ana Čož, Milena Mehle, Gregor Kališmik, Lara Romih, Nina 

Vidic, Ivica Šircelj, Marija Petra Berčan (člani), Irena Kogovšek (ravnateljica), Sonja 

Psaltirov (pom. ravnateljice in zapisnikarica). 

Odsotni: Rok Kejžar, Miralem Bosnić, Petra Skočir, Ljetafete Rušiti, Marica Pavlin. 

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Konstituiranje sveta staršev. 

2. Obravnava zapisnika in sklepov 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2013/14. 

3. Letno poročilo o delu v šolskem letu 2013/14. 

4. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14. 

5. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta šole za šolsko leto 2013/14. 

6. Predlog sprememb Vzgojnega načrta OŠ Brinje Grosuplje in Pravil šolskega reda OŠ  

    Brinje Grosuplje. 

7. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2014/15. 

8. Informacije, vprašanja, pobude in predlogi. 

 

Člani sveta staršev so ob vabilu na sejo prejeli tudi gradivo k 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točki 

dnevnega reda. Vse priloge pa so dostopne tudi na šolski spletni strani v Spletni učilnici. 

 

 

1. 

S sklicem na 1. letošnjo sejo so člani sveta staršev prejeli tudi zakonske podlage za delovanje 

sveta staršev. Ker se članstvo spreminja, je potrebno svet vsako leto na novo konstituirati. Za 

predsednico sveta staršev je bila predlagana ga. Lara Romih, za namestnika pa g. Alojzij 

Anžlovar. Vsi prisotni člani sveta staršev so se s predlogoma strinjali in sprejeli: 

SKLEP ŠT: 1: Predsednica sveta staršev v šolskem letu 2014/15 je ga. Lara Romih, njen 

namestnik pa g. Alojzij Anžlovar. 

 

2. 

Ob pregledu zapisnika zadnje seje je ga. Romih ugotovila, da so bili vsi sklepi realizirani, 

razen sklep št. 3. Pri tem je ravnateljica pojasnila, da šola stoji na stališču, da vsem učencem 

zagotovimo enake pogoje pri udeležbi dni dejavnosti. Tako učencem, ki ne morejo plačati 

stroškov dneva dejavnosti, le-te krijemo iz šolskega sklada. V nasprotnem primeru bi se 

dogajalo, da se vedno isti učenci ne bi mogli udeleževati dni dejavnosti, ki so povezani s 
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plačilom stroškov. Kdor je v finančni stiski, naj že v začetku šolskega leta v ŠSS vloži vlogo 

za sofinanciranje dni dejavnosti. 

Ravnateljica je tudi pojasnila odločitve šole glede nekaterih predlogov članov sveta staršev na 

zadnji seji: 

- Postopek za asfaltiranje poti ob otroškem igrišču je še v teku, trenutno zbiramo 

ponudbe izvajalcev. 

- Za zabojnik za papir, v katerega naj bi učenci ob zaključku pouka odvrgli zvezke 

in delovne zvezke, se nismo odločili iz prepričanja, da to ni vzgojno. Sicer pa jih 

lahko prinesejo ob jesenski zbiralni akciji papirja. 

- Pravila šolskega reda naše šole določajo, da učenec pod izpolnjenimi določenimi 

pogoji dobi pohvalo za opravljanje domačih nalog ob polletju (1. – 5. razred) in ob 

koncu šolskega leta. Posamezni učitelji lahko po svoji presoji podelijo manjše 

pohvale tudi večkrat v letu.  

SKLEP ŠT 2: Zapisnik se sprejme v predlagani vsebini. 

 

3. 

Ravnateljica je predstavila letno poročilo za šolsko leto 2013/14, katerega izvleček so člani 

sveta staršev dobili ob vabilu. Podatke o številu učencev, oddelkov in učnem uspehu je 

prikazala tudi primerjalno z nekaj preteklimi leti. Predstavila je še realizacijo zagotovljenega 

in razširjenega programa ter investicijsko vzdrževanje v preteklem letu. 

SKLEP ŠT. 3: Mnenje članov sveta staršev o letnem programu za šolsko leto 2014/15 je 

pozitivno. 

 

4. 

Ravnateljica je predstavila samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14, ki so ga člani v 

celoti prejeli ob vabilu na sejo. Izbrana cilja sta »učenje učenja« in »navajanje k 

odgovornosti«. Lani smo dodali še »bralno pismenost«, letos pa »pozdravljanje in spoštljiv 

odnos drug do drugega«. 

Ravnateljica je pojasnila, kako uspešni smo bili pri uresničevanju obeh ciljev in kje učitelji 

pričakujemo pomoč in podporo staršev. 

SKLEP ŠT. 4: Mnenje članov sveta staršev o Samoevalvacijskem poročilu OŠ Brinje 

Grosuplje za šolsko leto 2013/14 je pozitivno. 

 

5. 

Ravnateljica je predstavila vzgojno delovanje v preteklem šolskem letu. Prikazala je 

prednostna področja pri vzgojnem delovanju, vzgojne ukrepe po stopnjah in za kaj vse so bile 

podeljene pohvale. V tem šolskem letu bo prioritetni cilj vzgojnega delovanja doseči bolj 

spoštljiv odnos učencev tako do vrstnikov kot odraslih. 

SKLEP ŠT. 5: Na poročilo o vzgojnem delovanju ni bilo vprašanj ali pripomb. 

 

6. 

Ravnateljica je predstavila spremembe Vzgojnega načrta OŠ Brinje Grosuplje in Pravil 

šolskega reda OŠ Brinje Grosuplje. Ob tem je poudarila, da bomo izboljšave na vzgojnem 

področju dosegli le ob ustrezni podpori staršev in medsebojnem sodelovanju. 

SKLEP ŠT. 6: Člani sveta staršev se strinjajo s predlaganimi spremembami VN šole in PŠR. 

 

 7. 

Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15. Večjih sprememb v 

njem ni, novost so neobvezni izbirni predmeti. Ker odziv na ponudbo le-teh ni bil velik, 

imamo v tem šolskem letu le en neobvezni IP v 4. razredu matične šole in enega na POŠ 
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Polica. Ravnateljica je prisotne tudi seznanila, da naša šola ni bila izbrana v projektu 

»Angleščina v 2. razredu«, čeprav izpolnjujemo vse pogoje za izvajanje te dejavnosti. 

SKLEP ŠT. 7: Mnenje članov sveta staršev glede LDN za šolsko leto 2014/15 je pozitivno. 

 

8. 

 G. Delić se je pozanimal, kje je meja varnosti glede na naraščajoče število učencev iz 

leta v leto. Ravnateljica je pojasnila, da za oblikovanje oddelkov obstajajo normativi, 

ki jih ne presegamo, na šoli pa je bolj zaskrbljujoče dejstvo, da nam za obstoječe 

število oddelkov primanjkujejo učilnic. 

 Ga. Urbas je vprašala, ali bi se učenci pri izbirnem predmetu NI 1 lahko delili v dve 

skupini, če bi to starši finančno podprli. Učencev 7. razreda je pri izbirnem predmetu 

res veliko, vendar je v skupini tudi kar nekaj učencev, ki bodo predvidoma težko delali 

in bi bilo bolje, da zamenjajo predmet. 

 Učenci, ki imajo pouk 6. in 7. uro, naj po navedbi enega od predstavnikov staršev ne 

bi imeli dovolj časa za kosilo. Ravnateljica je prepričana, da to ne drži, bomo pa 

informacijo preverili. 

 Postavljeno je bilo vprašanje, ali lahko gredo učenci, ki imajo pouk 6. in 7. uro, 

domov na Polico z avtobusom. Ravnateljica je pojasnila, da gredi ti učenci na avtobus 

ob 15.30 in zanj velja šolska vozovnica. 

 Ga. Kokot je vprašala, ali so učenci zavarovani, ko tekmujejo na različnih športnih 

tekmovanjih. Ravnateljica pojasnjuje, da organizatorji športnih tekmovanj področnega 

in državnega nivoja zahtevajo nezgodno zavarovanje učencev tekmovalcev, zato se ti 

morajo posebno zavarovati. 

 Ga. Urbanč je izrazila mnenje, da v primeru, ko učenec nenamerno povzroči škodo, le-

te ni dolžan poravnati. Poudarila je razliko med namernim in nenamernim 

povzročanjem škode. Po trditvah zavarovalnega agenta mora imeti šola svoj inventar 

zavarovan. Ravnateljica je pojasnila, da zahteva po poravnavi škode temelji na 

vzgojnem momentu: učenec, ki je povzročil (namerno in tudi nenamerno) škodo, se 

gotovo ni ravnal v skladu s pravili šolskega reda. 

 G. Kališnik je ponovno opozoril na problematiko izgradnje nove šole na Polici. 

Problem je bil predstavljen tudi v medijih. G. župan je obljubil, da bodo učenci 

obiskovali pouk v novi šoli že naslednje šolsko leto, vendar se ga. Romih, ki se je 

udeležila sestanka z županom, glede na poklicne izkušnje boji, da datum ne bo držal. 

Kot projektantka predvideva, da je za izgradnjo nove šole potreben eno dobro leto. 

 Go. Urbas zanima, kaj je z varnostno službo v okolici šole in kaj je z romsko 

problematiko. Ravnateljica je pojasnila, da je bilo izven šolskih prostorov več 

pretepov, katerih pobudniki so bili romski otroci, nekateri od teh so tudi naši učenci. 

Razume, da je starše in učence strah. Navedla je, kaj je šola v tem primeru naredila. 

- Na CSD Grosuplje smo že spomladi pošiljali poročila o romskem učencu in 

zahtevali, da se oblikuje tim za obravnavo problematike. Za tega učenca smo 

predlagali preusmeritev v prevzgojni dom, vendar je bila naša zahteva zavrnjena.  

- V letošnjem šolskem letu izvajamo nad tem učencem stalen nadzor tudi med 

odmori in do odhoda z avtobusom. 

- Varnostna služba naj bi po naročilu ravnateljice izvajala pregled in nadzor v 

okolici šole med 13.00 in 14.00. 

SKLEP ŠT. 8: Zaradi problematike romskih napadov svet staršev zahteva, da CSD Grosuplje 

upošteva strokovno mnenje šole. Na CSD Grosuplje in Policijsko postajo Grosuplje se pošlje 

zahteva sveta staršev, da se romsko populacijo obravnava enako kot neromsko. 

 Ga. Vidic je poročala o »problemu« prehrane na Polici. V preteklih letih je bilo nekaj 

pripomb glede količine in kvalitete kosil na POŠ Polica. Ga. Vidic je natančno 
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raziskala problem in ugotovila, da je problem le v preveč izbirčnih otrocih. Povedala 

je, da pri kosilu nikoli ne zmanjka hrane, vedno je na voljo. Izrazila je mnenje, da je 

pravica in dolžnost staršev učencev, ki so izrazito izbirčni pri hrani, da sami poskrbijo 

za prehrano svojih otrok. Velika večina staršev je pohvalila šolsko prehrano. 

 Predstavnica enega od oddelkov 1. razreda je opozorila na veliko število učencev v 

skupini PB v času kosila. Ravnateljica je pojasnila, da smo zaradi števila učencev 

preko normativa dodali še enega dežurnega učitelja pri kosili v času, ko v jedilnico 

pridejo prvošolci. Po kosilu odide nekaj učencev domov, tako da število v PB ni več 

tako veliko. 

 Ga. Mehle je opozorila, da učenci 3. in 4. razreda NIS nimajo DZ za matematiko in jih 

ni nikjer dobiti. Ravnateljica je pojasnila, da damo vse gradivo za učence, ki izide, 

natisniti. Preverili bomo, če je DZ za matematiko izšel, da ga bomo dali natisniti. 

 Predstavnici staršev enega od oddelkov 1. razreda je ravnateljica na vprašanje, če je 

dovolj, da po e-pošti odjavi malico za svojega otroka, odgovorila, da je to dovolj. 

 Ga. Mesec je povedala, da starši dolgo časa čakajo na popoldanskih govorilnih urah, 

da pridejo na vrsto. Vzrok je v tem, da se nekateri starši predolgo zadržujejo na 

razgovoru pri razredniku. Učitelje in starše je potrebno jasno opozoriti, naj bo čas 

posameznih  GU omejen na 10 minut. 

 Ga. Kokot se je pritožila, da se zaradi zadrževanja starejših učencev v toaletnih 

prostorih mlajši ne upajo oz. ne morejo opraviti potrebe na WC. Ravnateljica je 

pojasnila, da med glavnim odmorom izvajamo nadzor pred toaletnimi prostori prav 

zaradi nepotrebnega zadrževanja učencev v teh prostorih. Zaradi izražene 

problematike bomo podoben nadzor uvedli še v času 5-minutnih odmorov. 

 

 

 

 

Zapisnikarica:        Predsednica sveta staršev: 

Sonja Psaltirov       Lara Romih 


