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ZAPISNIK 

2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2016/17, ki je potekala 30. 1. 2017 v zbornici OŠ Brinje 

Grosuplje od 18.00 do 19.30 

 

 

Prisotni: Boštjan Traven, Nika Černivec-Cilenšek, Tina Hawlina, Valentina Usenik, Janez 

Tomc, Brigitka Novaković, Rok Kejžar, Anja Bakan, Katarina Jesih Štrbenc, Darja Kušar, 

Mojca Smrkolj, barbara Rodica, Igor Legen, Klavdija Vidov, Tomislav Omejec, Alojz 

Anžlovar, Nina Kotar, Maja Kokot, Eva Pišljar Suhadolc, Raša Urbas, Teja Urbanc, Marjeta 

Novak Klavs, Domen Ponikvar, Tatjana Klun, Marinka Medved, Darka Rački, Milena Mehle, 

Zvonka Ziherl, Nada Vene, Sonja Kerin Kos, Lara Romih, Nina Vidic (člani), Natalija Kotar 

(ravnateljica), Katja Kmetec (pomočnica ravnateljice) in Sonja Psaltirov (pomočnica 

ravnateljice in zapisnikarica). 

 

Odsotni: Davor Raguž, Janez Štupar, Jana Flajšoker, Bajram Syla. 

 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:   

 

1. Obravnava zapisnika in sklepov 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2016/17 

2. Realizacija LDN v 1. ocenjevalnem obdobju 

3. Donatorstvo ob odprtju nove šole na Polici 

4. Imenovanje novih članov odbora Šolskega sklada OŠ Brinje Grosuplje 

5. Informacije, vprašanja, predlogi in pobude 

 

 

1. 

Ob pregledu zapisnika 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2016/17 je bilo ugotovljeno, da je 

bila večina sklepov realiziranih. Nerealizirane sklepe bo Svet staršev oz. šola  uresničil/a v 

tem šolskem letu, in sicer: 

 

 K točki št. 7, izražena potreba po logopedu: potrebe po logopedu je med otroki res 

veliko, kar so pokazala tudi poročila razrednikov razredne stopnje ob zaključku tega 

ocenjevalnega obdobja. Za naslednje šolsko leto bo OŠ Brinje Grosuplje v 

sodelovanju z OŠ Louisa Adamiča Občini predložila utemeljene potrebe po delu 

logopeda za šolske otroke ter se pri tem povezala z ZD Grosuplje. 

 

SKLEP ŠT. 1: Šola bo združila podatke glede števila otrok, ki potrebujejo pomoč logopeda, 

z OŠ L. Adamiča in jih posredovala ZD Grosuplje, ki bo podal zahtevo za razširitev programa 

z uvedbo mesta logopeda. 

 

 

O S N O V N A  Š O L A  
B R I N J E  G R O S U P L J E  
Ljubljanska cesta 40a, 1290 Grosuplje 

Tel.: 01/7866870; Fax:01/7866890 
e-pošta: os.brinje-grosuplje@guest.arnes.si 

www.os-brinje.si 
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 Na naše posredovanje Občini in Policijski postaji Grosuplje glede nevarne dovozne 

poti skozi Dvore do OŠ Brinje smo dobili odgovor z utemeljitvijo, da postavitev 

ležečih policajev ni potrebna, saj so izvedli številna merjenja hitrosti na tej poti in 

ugotovili, da do 30 km/h vozi več kot 90 % voznikov. Obljubili so, da bodo na tem 

območju vzpostavili cono z omejitvijo 30 km/h, Medobčinski inšpektorat pa bo preko 

redarjev povečal prisotnost na tem območju. 

 

 Glede plavalnega tečaja za prvošolce Svet staršev na Občino ni poslal dopisa s 

predlogom, naj tečaj traja 2 tedna namesto 1; enotedensko učenje plavanja zadošča le, 

da otroci premagajo strah pred vodo, za učenje plavanja pa je premalo.  

 

SKLEP ŠT. 2: Svet staršev bo dopis na Občino poslal v tem šolskem letu, priloženo bo tudi 

strokovno mnenje učiteljev plavanja, ki bodo v marcu učili plavanja naše učence 1. razreda. 

 

 Svet staršev na Občino ni poslal pobude za rešitev prostorske stiske na matični šoli 

(gneča na hodnikih med odmori, ki ogroža varnost učencev in učiteljev). 

 

SKLEP ŠT. 3: Svet staršev bo pobudo za rešitev prostorske stiske na matični šoli poslal v 

tem šolskem letu. 

 

 Glede mediatorstva je ga. Kmetec pojasnila, da so 3 naši učitelji sodelovali v 

usposabljanju za mediatorje, vendar se čutijo še premalo kompetentne, da bi za 

mediacijo usposabljali učence. To bo njihova naloga v naslednjem šolskem letu. 

 

 Glede pripombe o majhnem številu ID na šoli je ravnateljica obljubila, da bomo v 

naslednjem šolskem letu poskusili ponuditi več in bolj raznolike ID, ki bi jih izvajali 

šolski športni pedagogi. 

 

2. 

Pomočnica ravnateljice Katja Kmetec je podala poročilo o realizacijo LDN v 1. ocenjevalnem 

obdobju (priloga). 

 

3. 

Glede na to, da nas v tem šolskem letu čakata dva velika in pomembna dogodka - 20-letnica 

OŠ Brinje Grosuplje in otvoritev nove šole na Polici – se je ravnateljica odločila za 

organizacijo strnjene donacije za oba dogodka. Sodelovali bodo vsi učitelji, člani delovne 

skupine si bodo med seboj razdelili naloge. Pripravili bomo seznam možnih podjetij (tudi 

izven Grosuplja), donirali bodo lahko tudi starši in zunanji sodelavci. Donatorjem bomo 

ponudili oglas, omenjeni bodo tudi v brošuri ob otvoritvi šole na Polici.  

Člani Sveta staršev so pri organizaciji donacije obljubili pomoč. Nekoga od članov je 

zanimalo, čemu bodo namenjena zbrana sredstva. Ravnateljica je pojasnila, da bi s temi 

sredstvi pokrili stroške. 

 

4. 

Članom odbora Šolskega sklada OŠ Brinje Grosuplje bo v februarju potekel mandat. Naloga 

Sveta staršev je, da imenuje nove člane. Ravnateljica je za člane s strani zavoda predlagala 

Ksenijo Žitnik, Mirjam Čovran, Marjetko Kolbl in Andrejo Burja-Suban, za predstavnike 

staršev pa je predlagala Anjo Bakan, Nino Vidic in Darko Rački. Vsi prisotni so se s predlogi 

strinjali. 

 

SKLEP ŠT. 4: Člani Sveta staršev soglasno potrjujejo imenovanje novih članov odbora 

Šolskega sklada OŠ Brinje Grosuplje. 
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5. 

 Ga. Kotar je bila pohvaljena za sproščeno komunikacijo z učenci. 

 Ga. Urbas je pripomnila, da bolj pohvalimo športne dosežke naših košarkarjev in 

odbojkaric kot pa učencev, ki za šolo tekmujejo v streljanju. Pojasnili smo, da pri 

objavljanju rezultatov sicer ne delamo razlik (izjema: dosežki učencev, ki ne 

tekmujejo za šolo; slednjih namerno ne objavljamo, da ne bi delali razlik med učenci 

zaradi neobveščenosti o vseh tovrstnih tekmovanjih), za objavo po šolskem radiu in na 

šolski spletni strani so zadolženi mentorji tekmovanj. Šola bo poskrbela za bolj ažurno 

objavljanje rezultatov  

 Starši so pohvalili matematične uganke, ki so objavljene na šolski spletni strani. Odziv 

k reševanju ugank je velik, sodelujejo cele družine. 

 Pohvaljen je bil novi učitelj na POŠ Polica, g, Kosednar, ki nadomešča Matejko 

Hrovat v 3. razredu. 

 G. Ponikvar je vprašal, kdo upravlja s parkiriščem za dvorano, ker so tam parkirana 

vozila, ki niso v lasti zaposlenih v šoli in staršev. Ga. Kmetec je odgovorila, da smo s 

problemom seznanjeni in da obvestila redarstva ne zadoščajo. Ravnateljica je 

obljubila, da bo sama na avtomobilih, ki niso v naši lasti, pustila list z obvestilom, da 

je parkirni prostor namenjen staršem in zaposlenim naše šole. 

 Podana je bila pripomba, da otrok pri šolskem kosilu, ki ne mara jesti določene hrane, 

po ukazu učiteljice PB ne sme pojesti deserta. V skladu z dosedanjim pravilom tudi v 

bodoče učencev ne bomo silili, da pojedo določeno hrano, jih pa bomo spodbujali, da 

jo vsaj pokusijo. Če učenec nečesa res ne mara, naj to pusti, ostalo pa poje. Tisti, ki ne 

poje celotnega kosila, ne more po »repete« sladice. Takšne pripombe naj starši najprej 

posredujejo dotični učiteljici.  

 Postavljeno je bilo vprašanje, ali res zahtevamo od učencev, da kosilo pojedo v tišini. 

Ga. Kmetec je odgovorila, da učence navajamo h kulturnemu prehranjevanju, k čemer 

npr. sodi tudi to, da ne govorimo s polnimi usti.  

 Nekdo je izrazil mnenje, da je v zadnjem času pri kosilu velikokrat na jedilniku 

enolončnica. Ravnateljica in pomočnica ravnateljice, ki sta naročeni na šolsko kosilo, 

sta povedali, da temu ni tako. 

 Postavljeno je bilo vprašanje, če bo na Polici v naslednjem šolskem letu, ko bo nova 

šola, na voljo več ID, tudi takšnih, ki jih bodo vodili zunanji izvajalci. Pomočnica 

ravnateljice je odgovorila, da bodo učitelji gotovo ponudili več ID, ne moremo pa tega 

zagotoviti za zunanje izvajalce. Ob tem je bila pohvaljena ga. Romih, ki na POŠ 

Polica samoiniciativno in brezplačno zelo uspešno vodi dramski krožek. Pripravila je 

že tri predstave. 

 Ga. Vidic je pohvalila napredek učiteljice angleščine na POŠ Polica Vesne Fajdiga, ki 

so jo učenci dobro sprejeli. 

 V skupini učencev 4. in 5. razreda na POŠ Polica, ki so si izprali NIP računalništvo, 

imajo učenci ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja le po eno oceno in pri nekaj 

učencih je ta  negativna. Starši teh učencev naj se obrnejo na go. Flisar, ki ta predmet 

poučuje. Za naslednje šolsko leto bomo pri predstavitvi IP predmetov pazili, da bo ta 

čim bolj realna, saj sicer učenci dobijo napačno predstavo o kakšnem predmetu. 

Ravnateljica je poudarila, da je nivo poučevanja treba prilagoditi stopnji znanja otrok. 

G. Anžlovar je pripomnil, da se problem v zvezi z računalništvom pojavlja tudi v 

srednji šoli. Po krajši razpravi smo prišli do zaključka, da so razlike v znanju med 

učenci zaradi različnih vzrokov: doma nimajo vsi računalnika; v OŠ ni predmeta 

računalništva, ki bi bil namenjen vsem učencem ipd. 
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 Učitelji, ki zahtevajo pri pouku PPT, naj učence naučijo, kako ga izdelati. Starši so 

pohvalili postopek izdelave plakata: od zbiranja gradiva doma, do pogovora v šoli in 

učiteljevih navodil za izdelavo plakata.    

 Izpostavljen je bil problem, ko na isti dan potekajo različna tekmovanja (tudi na 

državni ravni). Ga. Kmetec je pojasnila, da so datumi posameznih tekmovanj določeni 

na državni ravni in v začetku šolskega leta ter  pri prekrivanju rokov šola ne more 

ničesar ukreniti. Učenec se mora v takem primeru sam (oz. ob pomoči staršev) 

odločiti, na katerem tekmovanju bo sodeloval. Dogovorili smo se, da bomo učencem 

ob začetku leta posredovali informacijo, kdaj je kakšno tekmovanje, da se bodo lahko 

pravočasno odločili, katerih tekmovanj se bodo udeležili.  

 

 

 

 

Zapisnikarica:        Predsednica Sveta staršev: 

Sonja Psaltirov       Lara Romih 

 

 

 

 

 

 

  

 


