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Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani v šolskem letu 2018/2019 z dne 11. 6. 2019 
 

 
Prisotni: člani Sveta staršev po listi prisotnosti (priloga št. 1), ravnateljica, vodja podružnične šole, 
pomočnici ravnateljice, predstavnica učbeniškega sklada  
  
 
K TOČKI 1 
 
Predsednica Sveta staršev je pozdravila vse navzoče in ugotovila sklepčnost sveta.  
 
 
K TOČKI 2 
 
 Na predlagani dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti  

2. Potrditev dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta staršev  

4. ASSLOŠ analiza uporabe delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/2019 

5. Soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2019/2020  

6. Spremembe Pravil šolskega reda  

7. Priprave na novo šolsko leto, predvidene nadstandardne dejavnosti in programi ter interesne 

dejavnosti 

8. Poročilo predstavnikov staršev v svetu zavoda, upravnem odboru šolskega sklada, komisiji za 

prehrano in delovni skupini za prometno varnost 

9. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje 

10. Pobude in predlogi staršev 

 

Predsednica poda predlog za razširitev z novo točko - “Izvolitev dveh članov sveta staršev v 
pritožbeno komisijo”. Nova točka dnevnega reda se doda za točko 4. Vse nadaljnje točke se 
preštevilčijo. 
 
SKLEP 1: Dnevni red z dopolnitvijo je soglasno sprejet in potrjen.  
 
 
K TOČKI 3 
 
Na zapisnik 2. seje Sveta staršev ni bilo pripomb, zato je bil sprejet sklep: 
 
SKLEP 2: Zapisnik 2. seje Sveta staršev je soglasno sprejet in potrjen.  
 
 
K TOČKI 4 
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Predsednica je podala pojasnila v zvezi s pritožbeno komisijo, v katero se imenuje 10 članov, od tega 
2 predstavnika Sveta staršev, šolski predstavniki ter zunanji predstavniki. Mandat za izvoljene člane 
traja štiri leta. Pritožbena komisija odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnostih 
otroka (odložitev šolanja, status športnika, sredstva za učence,...). 
 
Za člana pritožbene komisije sta kot predstavnika Sveta staršev predlagana: 

- gospod Žiga Sedmak  
- gospa Denija Marmilić Peršič 

 
SKLEP 3: Svet staršev za člana pritožbene komisije svetu zavoda predlaga g. Žiga Sedmaka in Denijo 
Marmilić Peršič.  
 
K TOČKI 5  
 
Predstavnica v ASSLOŠ je predstavila kratek povzetek analize cen delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv za leto 2018/19, ki jo je izvedla Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), ki že nekaj let 
sistematično zbira podatke o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
posamezni razred osnovne šole. Analiza je bila narejena maja in je dostopna na spletni strani ZASSS. 
Podatke za analizo je prispevalo 110 osnovnih šol.  
  
Analiza za leto 2018/19 kaže, da so razlike med šolami v nabavni ceni delovnih zvezkov izredno velike. 
Za to šolsko leto znaša skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za OŠ Brezovica 
481,71 EUR za vseh 9 razredov, kar je pod slovenskim povprečjem (533,51 EUR).  
 
K TOČKI 6 
 
Predstavnica učbeniškega sklada je obvestila predstavnike staršev, da bo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport tudi v prihodnjem šolskem letu sofinanciralo delovne zvezke za 
prvošolce, hkrati pa bodo tokrat iz stani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport financirana 
tudi vsa učna gradiva za drugošolce. Sprememba je tudi ta, da ni več delovnega zvezka za zgodovino, 
na voljo bo namreč interni delovni zvezek.  
 
V pogovoru je predstavnike sveta staršev zanimalo tudi, zakaj v 6. razredu tolikšen strošek učnega 
gradiva in kaj dviguje ceno pri predmetu geografija. Hkrati so predstavniki sveta staršev izrazili 
pohvalo vsem učiteljicam, ki pripravljajo interne delovne zvezke ter izrazili tudi zanimanje, ali je 
morda v 5. razredu kakšen poseben delovni zvezek za glasbeno umetnost. 
 
Predstavnica učbeniškega sklada je povedala, da ceno učnega gradiva za geografijo 6. razred dviguje 
Atlas, ki ga otroci uporabljajo skozi vsa nadaljna leta šolanja. Hkrati je predstavnica učbeniškega 
sklada obljubila, da posreduje odgovor vezan na delovni zvezek za glasbeno umetnost, ki se uporablja 
v 5.razredu.   
 
SKLEP 4: Svet staršev daje soglasje k predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2019/2020.  
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SKLEP 5: Svet staršev soglaša, da šola kupi material za pouk neobveznega izbirnega predmeta 
tehnika v  5. in 6. razredu, pouk tehnike in tehnologije v 6., 7. in 8. razredu in materiala za likovno 
umetnost za vse učence od 1. do 9. razreda. Stroški za material se staršem obračunajo na položnici, 
ki bo izdana jeseni. 
 

K TOČKI 7 
 
Ravnateljica je posredovala informacije, vezane na vse bolj pogoste razprave v zbornici, ki se 
nanašajo na zamujanje k pouku ter problematiko nedoslednosti opravljanja domačih nalog. 
Ravnateljica je predstavila spremembe in  dopolnitve Pravil šolskega reda, ki se nanašajo na pravila 
vzgojno-izobraževalnega procesa, pravila vedenja v jedilnici, vzgojne ukrepe, vzgojne opomine ter 
ukrepanje in obravnavo ravnanj v primeru kršenja pravil. 
 
V razpravi je člane Sveta staršev zanimalo, kaj pomeni zaposlitev otroka oziroma kakšna opravila 
sodijo v kategorijo koristno delo, ter zakaj so v prepoved zadrževanja v določenih prostorih vključeni 
tudi prostori, kot je jedilnica, telovadnica in balon. Hkrati so predstavniki sveta staršev opozorili na 
nejasen zapis člena 3.1.12 : »V primeru in neupoštevanju pravil vedenja med odmori učitelj učenca 
opozori in ta stoji pri njem.« 
 
Gospa ravnateljica je pojasnila, da v kategorijo koristnega dela sodijo preprosta vsakodnevna opravila 
kot so:  brisanje miz po pouku, čiščenje okolice šole, kidanje snega, ipd....Hkrati je ravnateljica, da se 
otroke iz jedilnice odstrani v primeru, če delajo nered, ko čakajo drug na drugega. Obenem je 
poudarila, da se otroci v balonu in telovadnici ne smejo zadrževati brez prisotnosti učitelja. 
 
Predstavniki sveta Staršev so  predlagali, da se v vzgojnemu ukrepu - prepoved vstopa, uporabe in 
zadrževanje v določenih šolskih prostorih črta besedilo »zadrževanje v balonu in telovadnici«. 
 
Vodstvo šole je hkrati zagotovilo, da bodo optimizirali točko 3.1.12 ter poskrbeli, da bo zapis vseboval 
smiselno  in razumljivo vsebino.  
 
SKLEP 6: Svet staršev soglaša s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Pravil šolskega reda 
OŠ Brezovica. 
 
 
K TOČKI 8 
 
Ravnateljica je predstavila načrtovan nadstandardni program za šolsko leto 2019/2020.  
 
Bistvenih novosti ni, izpostavljeni sta bili le dve manjših spremembi, in sicer: 

- tabor za šestošolce se tokrat seli na Planino nad Vrhniko 
- zimska šola v naravi bo v prihodnjem letu potekala v februarju. 

 
Občina Brezovica bo krila stroške za:  
a) jutranje varstvo 2. do 4. razred  
b) vzgojiteljico, ki bo prisotna v 1. razredu vseh 20 ur pouka  



 

 

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

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

 
 

c) plavalni tečaj za 1. razred (10 eur na učenca sofinancira Šolski sklad – vsakoletni ponovni dogovor)  
d) plavalni tečaj za 3. razred – izvedba obvezna  
 
Stroški, ki jih krijejo starši:  
 
ŠPORTNI TABOR OSILNCA, OKTOBER  2019   
Tabor je dvodnevni z veliko športnimi vsebinami (plezanje, kolesarjenje, igre Petra Klepca, 
lokostrelstvo, orientacija, tenis, nogomet, odbojka, plavanje v bazenu,..). Na izbiro pa so še zelo 
zanimive adrenalinske pustolovščine, ki so dodatno plačljive (rafting, pustolovski park, adrenalinski 
park, paintball).  
Cena vključuje: bivanje, prehrano, stroške spremljevalcev, najem opreme, prevoz in športni program: 
plezanje na umetni plezalni steni v adrenalinskem parku, vstopna za bazen, kolesarski izlet, igre Petra 
Klepca, lokostrelstvo, orientacija, tenis, nogomet, odbojka. Cena: 110 EUR (pri prijavi 20 otrok)   
 
LETNA ŠOLA V NARAVI- SEPTEMBER, DEBELI RTIČ  
Plavalna šola  v naravi je izpeljana na začetku septembra za 5. razrede. Učenci se naučijo različnih 
plavalnih tehnik, spoznavajo življenje v morju in ob morju, se družijo pri različnih športnih dejavnostih 
in spoznavajo primorska mesta. Cena ŠVN je približno 140 EUR na otroka.  
 
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – FEBRUAR, RIBNICA NA POHORJU  
Zimska šola v naravi je namenjena učenju smučanja. Učenci se naučijo smučati ali izboljšajo svojo 
tehniko smučanja. Spoznajo aktivnosti na snegu, se družijo in uživajo na snegu. Cena: okvirno 200 
EUR.  
 
SPLETI IN RAZŠIRI SVOJO SOCIALNO MREŽO  
V  šolskem letu 2019/20 bomo učencem 6. razredov ponovno ponudili možnost druženja, 
spoznavanja in širjenja socialnih stikov. Učenci bodo krepili svoje socialne in življenjske veščine ter 
spoznavali vrednost medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Zraven bodo sodelovali tudi 
razredniki in posamezni učitelji s katerimi bodo skupaj sestavljali in gradili razredno skupnost.   
Tabor bo potekal dva dneva, in sicer na Planini nad Vrhniko. Na tabor bo odšel vsak razred 
posebej. Izveden bo konec septembra ali v začetku oktobra. Okvirna cena bivanja še ni potrjena, 
bo pa predvidoma 25 EUR+DDV na učenca (to vključuje 2 kosili, zajtrk, večerjo in bivanje v koči). 
Predvideni bodo še stroški prevoza (okvirno 10 EUR na otroka).   
            
POHODNIŠKO GORNIŠKI TABOR NA POKLJUKI v juniju 2020   
Tabor je namenjen učencem 8. razreda. Na taboru se poleg izpeljanih pohodnih tur na naše okoliške 
vrhove Pokljuke in planine (Blejska koča na Lipanci, Viševnik, Uskovnica, planina Zajamniki), srečamo 
tudi z dejavnostmi: vozli, orientacija v naravi, prva pomoč, družabne igre.   
Predvidena cena tabora je 70 EUR.  
  
NARAVOSLOVNI TABOR   
V šolskem letu 2019-20 bomo v 2. razredih izvedli 3-dnevni tabor. Prijavili smo se na CŠOD Jurček v 
Kočevju. Na tabor se bomo odpravili v dveh skupinah. V okviru programa bomo izvedli naravoslovni 
dan,  športni dan in tehniški dan (cena cca 70 EUR).  
  
NARAVOSLOVNI TABOR   
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Tabor je namenjen učencem 7. razreda. Izvedli ga bomo v CŠOD Soča v Tolminu (cena cca 120 EUR). 
Termin bo znan naknadno.  
  
ENOTEDENSKI INTENZIVNI TEČAJ ANGLEŠČINE  
Jezikovna šola English in Action (EiA) bo na naši šoli konec avgusta ponovno izvedla enotedenski 
intenzivni tečaj angleščine (od ponedeljka do petka – od 26. 8. do 30. 8. 2019). Vodil ga bo 
učitelj "native speaker" (rodni govorec) iz Velike Britanije, prijavijo se lahko učenci 6., 7. in 8. 
razredov. Vsak dan bodo imeli učenci šest učnih ur v angleščini, popestrene bodo z zabavnimi in 
poučnimi aktivnostmi, kvizi, predstavitvami, projektnim delom in gledališko igro, ki 
jo učenci ustvarijo sami, in predstavijo na zaključnem nastopu za starše. Cena tečaja je 142 EUR.  
  
TABOR ZA NADARJENE  
Namen tabora je spoznavati in razvijati močna področja pri posameznikih, poleg tega pa razvijati in 
oblikovati tudi tista, ki pri posamezniku morda do sedaj še niso bila opažena kot nadpovprečna, pa bi 
učenec vseeno rad poskusil, sodeloval, se naučil. Učenci bodo pridobili veliko novih vsebin, znanj, 
spretnosti in veščin, ki jih bodo lahko pri svojem delu, učenju in zabavi pogosteje uporabili in še 
dodatno razvijali njihove potenciale.  
    
BRALNA NOČ V ŠOLSKI KNJIŽNICI  
Druženje ob knjigah in razpravljanje o prebranih knjigah na določeno temo se začne v petek 
popoldan, se zavleče pozno v noč z gledanjem tematskega filma, sledi branje ob svetilkah in spanje v 
knjižnici, zaključi pa se z delavnicami v soboto dopoldan. Prijavljeni učenci morajo predhodno 
prebrati eno knjigo, ki se prizna tudi za Bralno značko.  
Predvidena cena: 8 EUR (prehrana in zunanji gostje)  
  
FILMSKO POPOLDNE  
Organiziran ogled filmske predstave v Ljubljani v popoldanskem času.  
Predvidena cena: 10 EUR (prevoz in vstopnica)  
  
GLEDALIŠKO POPOLDNE  
 Organiziran ogled gledališke predstave v popoldanskem ali večernem času.  
Predvidena cena: 15 EUR (prevoz in vstopnica)  
  
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE V ANGLEŠČINI  
Organiziran ogled gledališke predstave v angleščini v popoldanskem času.  
Predvidena cena: 10 EUR (prevoz in vstopnica)  
  
KNJIŽNI SEJEM  
 Obisk knjižnega sejma in priložnostne predstave.  
Predvidena cena: 10 EUR (prevoz in predstava)  
  
DVODNEVNA MEDPREDMETNA STROKOVNA EKSKURZIJA DUNAJ –BRATISLAVA  za učence 7. in 8. 
razreda 
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FILMSKE DELAVNICE V  PORTOROŽU za učence 6., 7.,  8.  in 9. razreda, predvidoma zadnji teden v 
juniju  
  
TRIDNEVNA MEDPREDMETNA STROKOVNA EKSKURZIJA OSIJEK – VUKOVAR - SURČIN za učence 9. 
razreda v aprilu 2020 
  
IZLET PEVCEV V GARDALAND za učence 5. - 9. razreda 
 
V razpravi je predstavnike sveta staršev zanimalo,  ali so šolska športna tekmovanja del 
nadstandardnega programa, oziroma zakaj učenci, ki plezajo, niso deleži plačila kotizacije in prevoza 
na šolsko tekmovanje. Hkrati se je pojavila pobuda staršev, da se šola osredotoči na perspektivne 
športnike oziroma športne discipline ter nekaj več pozornosti posveti tudi njihovi udeležbi na 
tekmovanjih.  
 
Gospa ravnateljica je obrazložila, da športna tekmovanja niso del nadstandardnega programa, ter da 
šola sicer na splošno sodeluje na številnih tekmovanjih in po svojih najboljših močeh podpira uspešne 
in perspektivne športne panoge. Je pa res, da so pogosto tekmovanja organizirana v dopoldanskem 
času, kar pomeni odsotnost učencev pri pouku, kar pogosto ni najbolj zaželjena praksa predvsem v 
razredih višje stopnje. 
 
SKLEP 7: Svet staršev soglaša s predlogi nadstandardnih dejavnosti, programov in interesnih 
dejavnosti.  
 
 
K TOČKI 9 
 
POROČILO O DELU V SVETU ZAVODA  
 
Svet zavoda je imel v šolskem letu 2018/19 tri redne in dve korespondenčne seje.  
 
Na začetku šolskega leta smo se seznanili s poročilom o delu v preteklem šolskem letu ter potrdili 
letni delovni načrt šole, po katerem je bila načrtovana organizacija in način dela v tem šolskem letu. 
Potrjen je bil cenik  obrokov za potrebe vrtca v šoli v Notranjih Goricah.   
 
Na januarski seji smo se seznanili s poročilom o učbeniškem skladu in obravnavali predlagano sodno 
poravnavo z zaposleno delavko.  Seznanili smo se s poročilom Računskega sodišča o pravilnosti in 
učinkovitosti ravnanja s hrano ter z ukrepi, ki jih je šola izvedla že v času revizije. Svet zavoda je 
priporočil šoli, da dosledno sledi priporočilom Računskega sodišča. Na korespondenčni seji smo 
potrdili cene prehrane s kalkulacijo.  
 
Seznanili smo se z odstopom predstavnice učiteljev v svetu zavoda in razpisali nadomestne volitve.  
 
Na marčevski seji smo sprejeli letno poročilo za leto 2018 ter potrdili program dela s finančnim in 
kadrovskim načrtom za leto 2019. Potrdili smo spremembe Pravil šolskega reda, s katerimi smo se 
predhodno seznanili tudi na seji sveta staršev. Ocenjevali smo delovno uspešnost ravnateljice.  
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Splošna ugotovitev je, da zavod posluje dobro in izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, ki se je/bo 
med letom porabil za nakup računalniške opreme, nujne investicije in nakup osnovnih sredstev, za 
nakup učbenikov za na klop ter za popravilo oken v veliki telovadnici. 
 
POROČILO KOMISIJE ZA PREHRANO 
 
- pregled rezultatov ankete 
Rešenih anket je zelo malo, zato smo sklenili, da je vzorec premajhen, da bil lahko rezultati pokazali 
dejansko stanje in mnenje celotne šole. Člani komisije za prehrano smo se dogovorili, da v kolikor v 
prihodnje učenci in starši ne bodo reševali anket v zadostni meri (šola še poda predlog tega deleža) v 
razpravah na sejah sveta staršev ne bomo posvečali dodatnega časa kvaliteti šolske prehrane. 
 
- pire krompir 
ker je bilo največ pritožb na račun pire krompirja, smo se člani komisije za prehrano dogovorili, da 
šola naredi preizkus in sicer, da nekaj izbranih učencev povabi na "degustacijo" in bodo ugotavljali, 
kateri krompir je iz vrečke in kateri je iz "pravega" krompirja. Nekaj težav je šola videla le v nabavi 
krompirja iz vrečke, ker ga nimajo na seznamu živil in ne morejo naročiti prek naročilnice. Nismo pa 
dobili še informacije, ali je bilo to že izvedeno. 
 
Zapisnik zadnjega sestanka komisije za prehrano še čakamo. 
  
 
POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019  
 
Naše delovanje poteka v skladu z našim poslanstvom; to je učencem omogočiti izvedbo dodatnih 
dejavnosti, pomagati pri nakupu opreme za izboljšanje kvalitete pouka ter pomagati socialno šibkim. 
Upravni odbor šolskega sklada se je v letošnjem šolskem letu do sedaj sestal trikrat, izpeljali pa smo 
še deset korespondenčnih sej. 
V mesecu decembru 2018 smo poslali prošnje za donacije podjetjem v občini in poslovnim 
partnerjem. 
V mesecu maju smo organizirali že deseto prireditev »Stopimo skupaj« 
V mesecu juniju 2019 bomo posredovali položnice za prispevke staršev. 
 
Prejeta sredstva v šolskem letu 2018/2019: 

Jesenska zbiralna akcija papirja 958,20€ 

Spomladanska zbiralna akcija papirja 973,37€ 

Prispevki donatorjev  2.760,00€ 

Prispevki zaposlenih  149,01€ 

Prireditev »Stopimo skupaj« 1.365€ 

 
Sredstva smo v šolskem leto 2018/2019 namenili za: 

Plačilo šolske prehrane in dejavnosti 254,83€ 

Plačilo šole v naravi, taborov in delavnic 2.949,00€ 

Doplačilo plavalnega tečaja za vse učence 1. razreda 1.050,00€ 

Plavalna oprema (supi, vesla, maske, dihalke) 2.344,00€ 

Komponente za računalnik  549,20€ 
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Prevozi učencev (tabor Marindol, ŠVN Ribnica na Pohorju, 
ekskurzija Osijek - Beograd) 

3.626,20€ 

Nakup tehtnice za tehtanje starega papirja 397,17 € 

Sofinanciranje tiska šolskega glasila Barje 1.100,00€ 

 
POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA PROMETNO VARNOST 
 
V šolskem letu 2018/19 je varnost šolskih poti proti obema šolama (Brezovica in Notranje Gorice) na 
splošno napredovala. Razmere se niso nikjer poslabšale izboljšale pa so se na odsekih, kjer je bila 
zgrajena kanalizacija in so se ob tem uredila tudi cestišča in pločniki. Podobno napredovanje je 
pričakovati tudi v prihodnje. 
 
Šola ima sedaj urejeno parkirišče in Šolsko ulico. Ne priporočljivo je privažanje otrok v »avtomobilski 
krog« pred šolo, če to ni posebej potrebno (prvošolci, otroci s posebnimi potrebami itd.). 
 
Veliko varnejša kot pred leti je pot v šolo ob Tržaški cesti. 
 
Na Podpeški cesti, na odseku čez nadvoz nad AC (»zahodna ali vrhniška stran«) je bil letos do sedaj 
(maj 2019) narejen bistven napredek – narejen je bil ustrezen pločnik od trgovine Mercator dalje na 
nadvoz. Zaradi ožine pločnikov na nadvozu se je potrebno držati pravilne smeri, vzporedno s 
prometom po cesti (in ne v nasprotno smer). 
 
Glede Ceste na Log so starši s tega območja na svetu staršev oktobra 2018 izpostavili nevarnost te 
ceste kot šolske poti. Zato smo v okviru delovne skupine sveta staršev na občino, na SPVCP, poslali 
dopis o problematičnosti te ceste. Po izkušnjah iz drugih podobnih primerov smatramo, da se bo tudi 
stanje na Cesti na Log sčasoma ustrezno uredilo. Še vedno pa pričakujemo tudi odgovor s strani 
Občine. 
 
Župan Občine Brezovica je v Barjanskem listu februarja 2019 poročal o nesreči na prehodu za pešce 
pri Pošti Brezovica in, kar je še bolj zaskrbljujoče, nesreča sicer ni bila usodna, da prav nihče od 
očividcev te nesreče ni kakorkoli posredoval. Prehod za pešce pri Pošti bi po našem mnenju 
potreboval še kakšno dodatno cesto oznako (nad cesto, z ustreznim znakom , s »piramido« ali 
podobno, po ustrezni strokovni presoji). Na splošno bi bilo v celotni občini, pred dejansko izvedbo 
infrastrukturnih izboljšav, umestno postaviti več opozoril »šolska pot«, zlasti na zoženih mestih in 
kjer ni pločnikov (primeri: Cesta na Log, Zanoga, Žabnica, Radna itd.). Menimo, da je to razmeroma 
enostavno izvedljivo in ni drago. 
 
Prometna varnost, usklajevana z napredovanjem infrastrukture in drugih dejavnikov, s sodelovanjem 
OŠ Brezovica in Občine Brezovica in drugimi družbeno odgovornimi subjekti, v naši občini vsekakor 
napreduje. Seveda je še kar nekaj območij odprtih za nadaljnje izboljšave, a dokler pričakujemo le-te 
in nanje opozarjamo, pomislimo tudi, kaj lahko za večjo varnost naredimo sami. Vsekakor naj vozimo 
varno in po pravilih in to zahtevamo tudi od soobčanov in »tranzitnih« voznikov. Kot pešci, kolesarji, 
skiroisti, deskarji, rolkarji itd. pa naj se zavedamo, da se moramo tudi mi oziroma naši otroci obnašati 
odgovorno, previdno in seveda po pravilih, ki veljajo v prometu za vse nas. 
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K TOČKI 10 
 
Predsednica člane seznani, da:  
- s strani SPVC še nismo prejeli odgovora glede Ceste na Log, zato bo poslan nov dopis za 
posredovanje odgovora; 
 
- svet zavoda je sklenil, da se del presežka prihodkov nad odhodki nameni za učbenike za na klop, kar 
bo pripomoglo tudi k razbremenitvi teže šolskih torb. 
 
V skladu s sprejetimi sklepi prejšnje seje, da predstavniki staršev v prehrambeni komisiji obiščejo 
šolsko kuhinjo in pojedo šolsko kosilo, predstavniki staršev potrdijo zadovoljivo kvaliteto šolskega 
kosila.  
 
 
K TOČKI 11 
 
Vprašanja, predlogi, pobude in pohvale staršev 
 
Iz matične šole: 
 
iz 1. b razreda 
Zanima nas, kako se ureja dostop do šole s strani Vnanjih Goric - Na Lazih? Ali občina/šola 
namerava urediti to pot oz. kakšne so druge alternative, da bi se zagotovilo, da bi učenci lahko 
ponovno uporabljali veliko bolj varno pot sedaj. 
 
Odg. ravnateljice: na občini se g. župan in g. podžupan trudita in iščeta rešitev. Nekaj možnosti se 
nakazuje, vendar nobena še ni dokončna. Skupaj želimo najti rešitev, ki bo otrokom omogočala varno 
pot v šolo in se zavedamo, da je trenutna situacija neprimerna. Upamo, da bo prava rešitev v uporabi 
v začetku novega šolskega leta.  
Hvala za razumevanje in potrpljenje. 
 
iz 2. b razreda 
Posebej naj se pohvali ga. Geli, saj je res fantastična učiteljica. 
 
Odg. ravnateljice: Hvala, da vidite in pohvalite naše delo. 
 
iz 2. c razreda 
1. Starši so izpostavili:  
- neokusna hrana, predvsem kosila 
 
Odg. ravnateljice: glede prehrane se trudimo in dnevno iščemo rešitve. Je pa tako, da imamo zelo 
različne okuse in je vsem težko ustreči. 
 
- v podaljšanem bivanju so otroci zunaj, kljub temu da je hladno, deževno in so posledično potem 
vsi mokri, pregreti in rezultat tega bolezen... 
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Odg. ravnateljice: učitelji dnevno presodijo, ali gredo z učenci ven na igrišče ali ne. To je sedaj prva 
pripomba, da gredo ven tudi, ko dežuje. Otroci potrebujejo gibanje na svežem zraku. Tudi, ko je mrzlo. 
Takrat so seveda zunaj manj časa. 
 
-prepihi na hodnikih in v razredih... 
 
Odg. ravnateljice: učilnice in hodnike redno zračimo. Verjetno včasih pride do prepiha, vendar ko 
pridemo do take situacije, takoj ukrepamo. 
 
2. Pohvala, da je nogometno igrišče sedaj bolj pogosto pometeno. 
 
Odg. ravnateljice: lepo je, da opazite dobro opravljeno delo in trud, ki ga vlagamo in da to tudi 
pohvalite. Hvala. 
 
3. Pohvala za našo go. Karmen, ki je odlična učiteljica in je bila v teh 2 letih ravno prav stroga in 
korektna kot tudi topla in prijazna učiteljica. V glavnem super učiteljica. 
 
Odg. ravnateljice: Hvala.  
 
4. starši otrok, ki se večkrat zadržujejo na nogometnem igrišču za šolo, so opazili, da so mreže na 
golih strgane in nimajo več efekta gola (luknja). 
 
Odg. ravnateljice: glede mrež bomo pogledali, kakšna je situacija in ustrezno ukrepali. 
 
iz 3. a razreda 
1. Velika pohvala razredničarki (ga. Teodora Edita Jesih) in g. Vladu Klinčarovskemu. 
Odg. ravnateljice: HVALA za pohvale. Sem vesela, da vidite dobro opravljeno delo in ga tudi pohvalite. 
 
2. Kdaj bo opravljena sanacija poškodovanih obrob na podestu pred/za šolo (leseno/plastične 
obrobe na rjavem podestu so polomljene in zelo ostre) v izogib poškodbam. 
 
Odg. ravnateljice: Hišnik se je ravno nekaj dni nazaj ukvarjal s podestom. Bom preverila, če je 
potrebno delo nadaljevati. 
 
iz 3. c razreda 
Anketa o šolski prehrani je izpolnjena in oddana, vendar otrok za celo leto nazaj težko komentira, 
kaj je tisto, kar mu je ustrezalo in česa ni jedel. Hrana bi po mojem mnenju generalno gledano 
lahko bila veliko boljša.  
Zato predlog z moje strani: 
a) v šoli naj se uvede digitalni sistem merjenja zadovoljstva s hrano; 
b) dodatno naj se odredi npr. 14 dnevno obdobje, ko bomo doma z otrokom preko interneta 
vpisovali mnenje o prehrani minulega dne;  
c) obdobja ocenjevanja pod a) in b) naj se ciklično ponavljajo vsake 3 mesece. 
Anketo bi morali delati sproti, vsak dan, kar se lahko enostavno reši z aplikacijo ali preprostimi 
rdečimi in zeleni gumbi v jedilnici, da otroci ocenijo obrok še isti dan. 
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Odg. vodje šolske prehrane: menim, da je anketa enkrat letno dovolj za oceno zadovoljstva s šolsko 
prehrano. Čez šolsko leto imajo učenci možnost predlagat malico in kosilo, ki se upošteva pri 
sestavljanju jedilnikov. Otroke bi bilo potrebno spodbujati, da vzamejo celo kosilo in ne samo tisto, kar 
jim je všeč oz jim ustreza. Pri željah otrok se ponavljajo vedno iste jedi (čiste juhe, dunajski zrezki, 
sladice, bele testenine). 
 
Učence je potrebno navajat na zdravo prehrano. Tu mislim predvsem na polnozrnate testenine, kaše, 
zelenjavo in ribe. Hrana ni slaba, samo otroke je potrebno spodbujat na takšno prehrano.  
V jedilnici ni prostora, da bi uvedli terminale za merjenje zadovoljstva. Imamo komaj dovolj prostora 
za hrano. 
Repete pri kosovnih jedeh, kot so dunajski zrezki ne delimo, ker po normativu naročimo dovolj velike 
zrezke. Otroci naj vzamejo celotno kosilo, da so siti. 
 
iz 3. d razreda 
Bi lahko prosim prenesli učiteljem v razmislek, če bi likovne izdelke  drugo šolsko leto otroci tekoče 
nosili domov. Ko imajo še sveže vtise, se z otrokom veliko lažje naveže pogovor tudi okrog 
predmeta in doživljanje le tega, ki se marsikomu še  vedno zdi samo postranski predmet, rezultat 
ali izdelek. Večina, če gre v svoja otroška doživljanja, bi se strinjali, da so ti predmeti edini, ki so 
nam dopuščali kreativnost, nudili največ osebnega izražanja in  svobodnega duha. Tudi za vse 
ostale 'pomembnejše' predmete tekoče prejemamo vpogled otrokovega napredka oz. v težave. 
 
Odg. razredničarke: v določenih primerih bi bilo to težko, saj večino likovnih izdelkov razstavimo na 
hodniku ali v razredu oz. jih ob koncu šolskega leta potrebujem za objavo v šolskem glasilu Barje. 
Likovne izdelke iz gline, plastelina, Das mase pa že tekoče nosijo domov. 
Vseeno pa hvala za predlog in pobudo, da bom v bodoče razmišljala tudi v tej smeri. 
 
iz 4. a razreda 
1. Predlagamo, da se na šoli z namenom spodbujanja druženja in sodelovanja med učenci ter tudi 
dobre izrabe čase,uredi prostor s klopmi in mizami, kjer bodo učenci lahko opravljali skupinske 
naloge (razni projekti in plakati), ter tudi počakali do kakšne interesne dejavnosti po kosilu ter med 
tem naredili domačo nalogo.  Knjižnica je sicer na voljo za tovrstne aktivnosti, vendar ima zelo 
omejene kapacitete ter tudi prekratek urnik, v avli šole je pa zelo malo sedežev in miz ter moteča 
okolica.  
 
Odg. ravnateljice: v tem in preteklih šolskih letih smo na šoli naredili kar nekaj kotičkov za učence. Več 
nam prostor ne dopušča. Za delo skupinskih nalog je bolj kot šolska avla morda primerna domača 
dnevna ali otroška soba enega izmed otrok. Ne nazadnje učenci delajo domačo nalogo. Ugotavljamo 
tudi, da je zadrževanje otrok v poznih popoldanskih urah na šoli povezano tudi z uničevanjem šolske 
imovine in nečednostimi v straniščih. V popoldanskem času tudi ne moremo odgovarjati za otroke, ki 
se še zadržujejo v šoli. 
 
2. Dobrodošlo bi bilo (in tudi v duhu predavanj, ki jih je organizirala šola - predvsem zdravo gibanje 
in igra s sovrstniki), da se postavijo klopce v okolici šole. Trenutno jih je zelo malo glede na število 
otrok. 
 
Odg. ravnateljice: v okolici šole je klopce zamenjal podest.   
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3. Med počitnicami na šoli poteka tečaj angleščine samo za učence od 6. razreda naprej.  
Predlagamo, da se uvede možnost tečaja, tudi za nižje razrede (na Vrhniki jih imajo), pa bi tako že 
prej lahko otrokom ponudili preživljenje počitnic z učenjem angleščine. Lahko tudi nekoliko 
drugačen program (npr. enotedenski in da ni nujno native sepaker). 
 
Odg. ravnateljice: na šoli organiziramo tečaje native speakerjev zato, ker ta organizacija deluje iz 
tujine in nima sedeža v Sloveniji. V kolikor bi se katerakoli slovenska jezikovna šola odločila in 
povprašala za najem prostora med poletnimi počitnicami, bomo vsekakor poskušali najti ustrezen 
dogovor. 
 
4. Kdaj bodo sedanji 4. oziroma bodoči 5. razredi dobili omarice na šoli? 
 
Odg. ravnateljice: naslednje šolsko leto torej v 5.razredu.  
 
5. Ureditev garderobe na način, da se obutev pušča v pritličju, jakne in ostalo pa potem v 1. 
nadstopju pred učilnico, ocenjujemo kot zelo nepraktično. Ali bo to v prihodnjem letu 
spremenjeno? 
 
Odg. ravnateljice: se strinjam, da ta način ni najbolj uporaben, je pa edini možni glede na prostorske 
omejitve in določila glede požarne varnosti. 
 
iz 4. b razreda 
1. Nujno potrebno je, da se učiteljice (četrtih razredov) poenotijo glede kriterijev ocenjevanja in 
nivoja zahtevnosti znanja. Razlike so ogromne in nedopustne.  
 
Odg. ravnateljice: kar se tiče ocenjevanja, vas naprošam, da se takoj, ko dobite vrnjen test, oglasite 
pri učiteljici, kjer boste rešili nesoglasja. Vsi testi so datumsko že več mesecev nazaj. 
  
4. Pohvalila bi učiteljico za uspešno reševanje sporov med deklicami, katerih letos v našem razredu 
ni bilo malo. 
 
Odg.ge. Majde Černigoj: vse se da, če nam stojijo ob strani starši in se dopolnjujemo. Pomembni so 
zgledi in doslednost. 
 
iz 5. d razreda 
1. Ali se je že kaj razmišljalo o kolesarski stezi ob železniški progi od Brezovice do Notranjih Goric. 
Kolesarjenje ob Podpeški v Vnanjih goricah je zelo nevarno.  
 
Odg. ravnateljice: o tem se še nismo pogovarjali. Za to vprašanje predlagam, da ga naslovite na 
občino in SPVCP ter Svet staršev. 
 
2. V 6. razredu se matični šoli priključijo učenci podružnične šole. Zanima me ali bodo učenci 5. 
Razredov imeli možnost sodelovati pri izbiri sošolcev za 6. razred ali ne? Če ne, me zanima zakaj ne. 
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Odg. ravnateljice: vsi učenci 5. razredov so že oz še bodo reševali sociograme. Na njihovi osnovi in na 
osnovi pogovora z razredniki bo ga. Maja Novljan sestavila oddelke 6.razredov. 
 
3. Zelo je moteče, da se še vedno uporablja praksa kaznovanja celotnega razreda, zaradi prekrškov 
posameznika. To je bilo letos v 5.d pogosto. Tak način več kot očitno ne deluje. Rešitve bo 
potrebno poiskati drugje. 
 
Povzetek odg. razredničarke: na drugem roditeljskem sestanku smo govorili o kaznovanju in povedali, 
je tudi zapisano v zapisniku drugega roditeljskega sestanka, kdaj in zakaj so bili kaznovani in kako 
smo ti kazni razrešili. 
 
Prav bi bilo, da starši povedo za svojega otroka konkretno, kdaj je bil kaznovan zaradi nekoga 
drugega. Ko so prihajali na govorilne ure, sta le dva starša želela vedeti, kako je s tem pri nas in sem 
razložila. Oba pa nista bila prisotna na drugem roditeljskem sestanku. Vsi starši so na govorilnih urah 
lahko izrazili s čim se ne strinjajo, saj smo govorili o njihovem otroku in preden so odhajali sem jih kot 
razredničarka spodbudila, da mi povedo, da če začutijo stisko pri otroku, me pokličejo, napišejo e-
pošto. 
 
Vse, kar se je v razredu dogajalo, smo reševali sproti. Starši vpletenih otrok so bili vedno obveščeni. 
 
iz 7. a razreda 
Starš opozarja, da bi lahko 7. A razred ter razredničarko dali v »normalno« učilnico.  
 
Odg. ravnateljice: na šoli imamo veliko prostorsko stisko, zato so maksimalno zasedene vse učilnice, ki 
jih imamo na razpolago. Žal bo tako tudi v prvi polovici naslednjega šolskega leta. V imenovani 
učilnici se bodo zamenjale kupule, tako da bo zračenje učilnice lažje in svetloba prijetnejša. Več žal ni 
možno. 
Hvala za razumevanje. 
 
iz 7. b razreda 
Res je, da se je v našem razredu zaradi določenih primerov vse bolj vrtelo okoli predmeta DKE in 
zato so tudi mnenja vezana na to temo, in sicer: 
- neprimerno podajanje snovi in odnos učiteljice 
- test in točkovanje neprimerna 
- GEO v 8. razredu naj ostane pri isti učiteljici kot zdaj. 
 
Odg. ravnateljice: hvala za zbrana mnenja in čas, ki ste ga vložili.  
Glede poučevanja DKE je bilo pri meni tudi nekaj staršev iz drugih sedmih razredov. Kot ste videli, sem 
zadevo vzela resno in tudi ukrepala (razveljavitev kontrolne naloge). Lahko zagotovim, da sem 
ukrepala tudi glede ostalih stvari, ki jih omenjate in tudi glede naslednjega šolskega leta. Več pa ne bi 
komentirala in vas ne glede na moj kratek odgovor prosim za zaupanje in razumevanje. 
 
Mogoče samo še to, da starši ne morejo zahtevati, kdo bo poučeval v katerem razredu. To je 
samostojna odločitev vodstva šole. 
 
iz 7. d razreda 
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Moti me, da ga. Klaudija Pahor, učiteljica nemščine tako pogosto manjka. Pa to ne samo letošnje 
leto. To se je dogajalo tudi prejšnje. Bolezen je opravičljiva, vendar njen izostanek je res velik. 
 
Odg. ravnateljice: na število bolniških odsotnosti ne moremo vplivati. Vedno pa poskrbimo, da pouk 
nemščine teče dalje. 
 
iz 8. a razreda 
1. Pohvale za šolsko spletno stran: zelo ste ažurni, sproti lahko spremljamo o aktualnih dogodkih 
na šoli. Prav tako je zelo dobro, da zapišete podatke pri dnevih dejavnosti: čas odhoda, prihoda, 
pripomočki ... 
 
Odg. ravnateljice: hvala. Se res trudimo. 
 
2. Zahvala gre vsemu osebju: vodstvu, učiteljem, kuharicam, hišniku in čistilkam. Zahvala gre s 
strani staršev nove učenke; poskrbljeno je bilo, da je bila izredno lepo sprejeta in da se je hitro 
vključila v nov šolski okoliš. 
 
Odg. ravnateljice: me zelo veseli, da deklica ni imela težav z vključevanjem. 
 
3. Zanima nas, kako je s številčnostjo oddelkov v 8. razredih oz. v naslednjem letu v 9. razredu. V 8. 
a in b je število učencev že čez normativ. Je vzrok v tem, da se trije oddelki ne razdelijo na štiri v 
prostorski stiski ali gre za varčevanje s strani ministrstva. Verjetno je delati s tako številčnimi 
oddelki zelo težko. Koliko učencev boste še sprejeli? 
 
Odg. ravnateljice: konec avgusta lani smo se soočili z dejstvom, da imamo v 8.razredu 86 učencev. To 
pomeni, da bi glede na normative lahko oblikovali 4 oddelke. Zaradi prostorske stiske in možnosti, da 
bo v 9.razredu zopet manjše število učencev, in bi bilo potrebno učence nato zopet združevati nazaj v 
3 oddelke, smo se odločili, da za to šolsko leto ostanejo 3 oddelki. Dejansko sta se že septembra 
izpisala dva učenca, tako da smo v skladu z normativi lahko oblikovali samo 3 oddelke že v tem 
šolskem letu. Pustili pa smo, da je v 8.a 29 učencev, saj se je nova učenka ravno ujela s sošolci in ne bi 
bilo dobro zanjo, če bi jo premaknili v drug razred. V naslednjem šolskem letu bomo zagotovo imeli še 
3 učence manj, lahko pa še katerega manj. Vpisali bomo samo tiste, ki jih je potrebno skladno z 
zakonodajo, torej tiste, ki se bodo priselili v naš šolski okoliš.  
 
4. Lepo je, da šola veliko da na zunajšolska udejstvovanja na športnih tekmovanjih. Je zelo uspešna 
in za to iskrene čestitke vsem mentorjem. So pa ti učenci pogosto odstotni pri rednem pouku in 
večkrat slišijo pri drugih predmetih očitke, češ ti pa veliko manjkaš. Zgodi se tudi, da so vprašani 
ravno po tekmovanjih. Razumemo, da vsem učiteljem ne pomeni ravno veliko, da učenec OŠ 
Brezovica doseže lep rezultat in vidijo le, da ga ni pri njegovem predmetu, a to se ne bi smelo 
poznati pri odnosu učiteljev do teh učencev. 
 
Odg. ravnateljice: večkrat se pogovarjamo, kako uskladiti tekmovanja in obveznosti učencev v šoli. 
Preveč stvari se odvija v dopoldanskem času in tako učenci izostajajo od pouka. Nekateri zamujeno 
nadoknadijo, drugi ne. Kadar učenci ne nadoknadijo zamujenega, so učitelji včasih jezni, da je temu 
tako. To pa ne pomeni, da je potem sprejemljivo, da so učenci deležni očitkov. Bomo o tem govorili na 
konferenci. 
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5. Bliža se zaključek šolskega leta, ki je naporen za starše, učitelje, seveda pa tudi za otroke. Moti 
nas, da se otroke plaši s popravnimi izpiti tam, kjer ni razloga zanje, in s tem, česa še ne znajo in da 
se jih bo še vprašalo, saj morajo pa res vse znati. Zdi se nam pomembno, da se do konca ravna 
profesionalno in predvsem, da otrok realno ve, kje je. Pri katerem predmetu bo še vprašan, kaj 
mora znati, na kakšen način se bo preverjalo njegovo znanje. Želimo si, da učenci nimajo občutka, 
da "razočarajo" učitelja, ampak da uspeh/neuspeh v šoli vpliva najbolj na njih same in zanj so 
odgovorni le oni sami. Želimo si, da se ne posplošuje in očita, ampak spodbuja, motivira in 
navdihuje. Želimo si, da so učitelji korektni do učencev, svojega dela in do staršev. Vemo, da vsi 
učitelji vedo, kakšno je njihovo poslanstvo, je pa prav, da jih občasno na to spomni tudi vodstvo. 
 
Odg. ravnateljice: zelo lepo ste napisali in vidim, da dejansko razumete situacijo v šoli. Strinjam se, da 
je potrebno učencem nuditi drugačno motivacijo, da si pridobijo znanje. Tudi o tem bomo govorili na 
konferenci. 
 
iz 8. c razreda 
Hotela sem že nekajkrat vprašati v zvezi z letošnjim predmetom geografija. Kaj se tam dogaja? Oba 
testa zelo, zelo slabe ocene. Slišim, da kar ves letnik, ne samo naš razred. Zdaj pa je učiteljica 
nekaterim celo kar zaključila ocene brez ustnega spraševanja. Seveda navzdol. 
 
Prav tako je prišlo ven, da je v 7. razredih enako stanje pri etiki – ista učiteljica, kjer naj bi test bilo 
potrebno kar razveljaviti.  
 
Odg. ravnateljice: pri geografiji sem pregledala ocene učencev in število ocen in način njihove 
pridobitve sta usklajena s Pravilnikom o ocenjevanju v osnovni šoli. Torej, ker je predmet na urniku 1,5 
ure, imajo lahko učenci najmanj tri ocene. Vsi imajo več kot tri ocene in zagotovljeno je tudi, da je 
število ocen, ki so bile pridobljene pisno enako ali manjše od številu ustno pridobljenih ocen. O 
razporeditvi pisnih in ustnih ocen po konferencah pravilnik ne govori. 
  
Sem pa dala v preverjanje na Zavod za šolstvo drugo kontrolno nalogo v 8.razredu. Odgovora še ni, 
tako da bo v tem šolskem letu moralo ostati tako kot je. 
  
Kontrolno nalogo za etiko v 7. razredu sem na predlog svetovalca na Zavodu za šolstvo razveljavila. V 
8. razredu za etiko ni bilo pritožb. 
 
iz 9. c razreda 
1. Kako je z nameravano izgradnjo pločnika na Novi poti proti Zanogi – odgovor občine je bil, da so 
v postopku zbiranja soglasja lastnikov parcel s pripisom, da bo pločnik zgrajen letos, če dobijo 
soglasja. Zanima me, ali so soglasja dobili in kdaj bodo začeli graditi pločnik. Do takrat bi bilo 
smiselno postaviti opozorila »šolska pot« tudi na to cesto. 
 
Odg. Marka Čudna, podžupana občine: pločnik proti Zanogi se bo gradil leta 2020. Razlog je 
pomanjkanje sredstev v proračunu ter še ne pridobljene služnosti in odkupi zemljišč za potrebe 
gradnje pločnika. 
 
2. Prosim pohvalite delo vodstva šole in vseh ostalih delavcev šole. 
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Odg. ravnateljice: hvala za pohvale. 
 
3. Po kakšnem kriteriju ste izbirali učence 9. razreda za sprejem pri županu? Po navadi so na 
sprejem prišli vsi učenci, ki so vseh devet let dosegali izjemne učne rezultate (torej 9 let so bili 
odlični). Kakor mi je znano, temu letos ni bilo tako. Iz 9. c naj bi šli samo trije učenci, odličnih pa je 
baje več. 
 
Odg. ravnateljice: tudi letos je bilo temu tako. So pa bili tudi zelo uspešni športniki, ki jih je bilo tokrat 
nekaj več. Gredo samo najboljši, torej ne samo, da imajo odličen uspeh, temveč da so tudi uspešni na 
tekmovanjih, pomagajo sošolcem, sodelujejo v razredni skupnosti...Razredničarke so bile pri predlogu 
soglasne. Tudi v ostalih razredih so tisti učenci, ki so bili "samo" odlični, ostali v šoli. Bodo pa vsi, ki so 
bili vsa leta šolanja odlični, prejeli priznanje na valeti. 
 
 
Iz podružnične šole: 
 
iz 2. g razreda 
1. Radi bi pohvalili vse tri učiteljice, ki skrbijo za 2.G, gospo Urško, gospo Ireno in gospo Tino. Tako 
starši kot tudi otroci smo zelo zadovoljni z delom in odnosom vseh treh. 
 
Odg. ravnateljice: hvala za pohvale. Lepo je slišati, da vidite dobro delo in ga tudi pohvalite. 
 
2. Pohvalili bi odločitev, da je na POŠ Notranje Gorice stalno prisotna strokovna delavka (Ana 
Sternen) in upamo da bo tako ostalo tudi v bodoče. 
 
Odg. ravnateljice: tudi mi smo z rešitvijo, ki smo jo našli, zelo zadovoljni. Ga. Ana Sternen ostaja na 
podružnici. 
 
iz 2. h razreda 
Pohvalili bi razredničarko g. Klaro. Mislim, da tako požrtvovalno in prizadevno učiteljico težko 
najdemo. Je inovativna, topla oseba. Pouk je vedno zanimiv, povezan z vsakdanjim življenjem. 
Otroke uči odgovornosti in empatije. Vse pohvale za ti dve leti. 
Gospa Klara je poskrbela, da so otroci doživeli lep prehod iz vrtca v šolo. Prizadevala si je otrokom 
šolo predstaviti na zanimiv, prijeten in drugačen način. Vsa pohvala njenemu načinu dela. Veseli bi 
bili, če tudi v tretjem razredu ostane z nami. 
 
Odg. ravnateljice: ste povedali vse. Lahko rečem samo HVALA. 
 
iz 3. g razreda 
1. Ob steni šole, ki meji na igrišče, bi bilo dobro namestiti klopce  levo in desno od službenih vrat. 
Otroci tam kar naprej puščajo na tleh  svoje jopice, jakne, bunde, torbe in ostalo opremo, sedijo na 
tleh na  stopnicah ... poleti je tam krasna senca za zadrževanje pred vročino, pa se nimajo kam 
usesti. Tudi pod nadstrešek od stare kolesarnice na  igrišču bi lahko namestili mizo in dve klopi – 
tam bi se lahko igrali  kakšne družabne igre, se recimo kartali, ustvarjali itd. 
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Odg. ravnateljice in vodje podružnične šole: klopce na igrišču: v dogovoru s hišnikom urejamo in 
preurejamo okolico šole. V ta sklop sodijo tudi klopi, ki smo jih na zelenem delu igrišča prestavili iz 
brežine, kjer so nas ovirale, pod drevo na spodnjem delu zelenice in jih postavili v U, da so uporabne 
tudi za pouk na prostem. Ena klop s tega sklopa je ostala in jo bo hišnik postavil na zgornji del pred 
šolo, torej na asfalni del okolice, kam točno, se še dogovarjamo. Ker ima gospod hišnik veliko dela, 
stvar še ni v celoti izpeljana. Vsekakor pa razmišljamo še o dodatnih klopcah pred šolo. 
V preurejanje sodi tudi zatravitev zelenic okoli šole, ki so bile poškodovane ob energetski sanaciji. 
Igrišče so sicer izvajalci zatravili, a je ujma takoj za tem naredila škodo, otroci pa so poskakali še 
ostalo, kar bi lahko zraslo. Tako smo v pomladnem času igrišče delno zapirali in dopustili, da ozeleni. 
Pod streho stare kolesarnice, ki smo jo prestavili, bomo namestili peskovnik. Peskovnik je že narejen, a 
je vreme zadržalo postavite, sedaj pa smo se odločili, da ga bomo postavili ob začetku novega 
šolskega leta, da nas bo pričakal lep in urejen. 
 
2. Glede čistoče: glede na stanje, ki ga opažam, predvidevam, da je 1  čistilka za celo stavbo 
premalo, ker ne zmore očistiti, kot bi bilo  treba. Morda bi povečali kvoto z 1 na 1,5. 
 
Odg. ravnateljice in vodje podružnične šole: čistilko lahko zaposlimo v skladu z normativi, ki jih določa 
MIZŠ. In normativi določajo eno delovno mesto čistilke. 
 
3. Šolska knjižnica: škoda, da ni odprta večkrat, zlasti zjutraj med šolsko preduro. 
 
Odg. ravnateljice in vodje podružnične šole: tudi mi bi si želeli, da je odprta večkrat, pa verjetno te 
možnosti ni. Vsekakor jo vsak učitelj lahko kadarkoli uporablja. V knjižnico lahko hodimo med 
poukom, v manjših skupinah, v času OPB-ja in tudi nekatere interesne dejavnosti so jo že koristile. Res 
pa je, da izposoja ni mogoča brez knjižničarke. 
 
4. Računalniška učilnica: škoda, da se praktično nikoli ne uporablja kot  dopolnitev pouka. V treh 
letih lahko preštejem na prste ene roke,  kolikokrat so šli učenci delat kakšne interaktivne naloge v 
računalniško učilnico, ki je, če prav vem, sodobna in lepo opremljena, a ne služi  najbolje svojemu 
namenu. 
 
Odg. ravnateljice in vodje podružnične šole: za prejšna leta težko govorim, vendar so po mojem 
vedenju računalniško učilnico v preteklosti kar redno uporabljali, res le kot dopolnitev k pouku in za 
interesno dejavnost. V letošnjem šolskem letu pa se je te učilnice držala smola. Ob gradnji 
prezračevalnega sistema so nam poškodovali kar nekaj napeljave in ugotavljanje napake in potem 
ponovna vzpostavitev učilnice sta nam vzeli veliko časa, pa tudi kar nekaj pregledov računalniških 
strokovnjakov, da sistem sedaj deluje. Več so jo uporabljali v 5. razredu, v njej je potekal pouk NIP 
računalništva. A resnica je, da računalniki hitro niso več sodobni, se jih počasi obnavlja, ob taki količini 
računalnikov in starejši napeljavi pa zelo rad ponagaja tudi internet.  Pobudo staršev vzamemo na 
znanje, a res le kot dopolnitev pouka, ker kljub vsemu učiteljice težimo k temu, da otrok preživi čim 
manj časa pred računalnikom in ne čim več. V šoli med vrstniki ima idelane pogoje za prosto igro z 
njimi, na kar dajemo poudarek na razredni stopnji, ko si to lažje privoščimo. 
 
5. Dodatne naloge za uspešnejše  učence: predlagam, da učiteljice vsaj občasno pripravljajo kakšne  
dodatne, zahtevnejše naloge za uspešnejše učence. Ker le-ti zelo hitro naredijo naloge, ki so po 
programu za vse enake, se potem dolgočasijo in zgubljajo motivacijo za pouk in snov.  
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Odg. ge. Majde: v oddelku je res veliko učencev, ki pogosteje kot drugi potrebujejo dodatno pomoč pri 
pouku in imajo tudi zmanjšan obseg dela. Nekaj je takih, ki hitreje opravijo dane naloge in tudi želijo 
več. 
Večina delovnih zvezkov, ki jih uporabljamo, je grajena tako, da ponuja tudi naloge za tiste, ki 
zmorejo več in jih tudi rešijo. Občasno imajo na voljo dodatne delovne liste, oz. opazovalne naloge. V 
večini si želijo več nalog zlasti pri MAT, manj pri SLJ ali SPO. Spodbujam jih tudi k reševanju nalog v 
dodatnih gradivih Lili in Bine, ki so jih individualno naročili in so del priprave na tekmovanje Lili in 
Bine. 
Med šolskim letom so bili učenci vabljeni k DOD pouku, kjer smo se pripravljali na tekmovanja: 
Kresnička (naravoslovje), Matematični kenguru in računam z Lili in Binetom, Mehurčki (literarno 
tekmovanje). Menim, da nihče ni bil posebno prikrajšan, če je le dosledno opravil dane naloge.  
Pogosto poudarjam, je ta razred precej prijateljski, toleranten in tovariški, a slej ko prej prihajajo do 
izraza tudi razlike v sposobnostih.  
 
6. Varnost v prometu: v okolici podružnične šole bi  morala biti omejitev hitrosti prometa na 30 
km/h. Glede na to, da  gre  za zelo nevaren odsek ceste – dvakrat zaporedoma je na tem delu 
Podpeške ceste mimo šole dvojni slabo pregledni ovinek s prehodoma za pešce, ki  sta tudi izjemno 
slabo pregledna, zato bi bila po mojem mnenju omejitev  na 30 km/h NUJNA. Tako kot je pri šoli na 
Brezovici nameščen na cestni  svetilki merilnik hitrosti, ki opozarja voznike na prehitro vožnjo (pa  
je na Brezovici pri šoli cesta povsem ravna, ima pločnike in kolesarske  steze na obeh straneh, 
semafor na prehodu in varnostni otok na  sredini!), bi moral biti tak merilnik tudi pri POŠ Notranje 
Gorice.  Opozorite tudi občinsko redarstvo, naj večkrat merijo hitrost v okolici  šole in na šolskih 
poteh, ki niso varne – takšna je recimo Cesta na Log. Jaz redarjev na teh mestih namreč nikoli ne 
vidim. 
 
Odg. ravnateljice in vodje podružnične šole: glede postavitve znakov, označb in omejitve hitrosti 
nismo pravi naslov, bi pa dodala naslednje. V letošnjem šolskem letu smo se zelo veliko ukvarjali z 
nekaterimi učenci, ki sami hodijo domov. Otroci so zelo neprevidni, objestni, razigrani, ne upoštevajo 
prometnih pravil in pravil varnosti, s čimer se v šoli seznanijo že v prvem razredu, pa potem še v 
vsakem naslednjem. Vemo tudi, da velik poudarek na varno udeležbo v prometu dajejo tudi že v 
vrtcu...pa vseeno nekateri otroci še vedno določenih stvari nimajo ozaveščenih, zato na tem mestu 
prosimo starše, da otroke še dodatno spomnijo in opominjajo na varnost. 
Predlagam, da se vprašanja vezana na promet združijo in v imenu Sveta staršev pošljejo na Svet za 
preventivo in varnost v cestnem prometu. 
 
7. Glede Ceste na Log nas zanima, če je SPVCP obravnaval dopis, ki jim ga je poslal svet staršev? Ali 
so kaj odgovorili/sklenili? 
 
Odg. ravnateljice: smo povprašali in so rekli, da so vsi zapisniki objavljeni na njihovi spletni strani 
 www.brezovica.si – pod seje organov. Predlagam, da Svet staršev pošlje dopis na SPVCP z vso 
prometno problematiko. 
 
8. Pripomba se nanaša nad količino mesa, ki je pri kosilu, saj naj bi ga bilo premalo. 
Odg. ravnateljice: po naših informacijah in opažanjih je količina mesa zadostna. Če otrok vzame celo 
kosilo in z zavedanjem, da vedno lahko dobi dodatek, ne bi smelo biti težav, količine so po normativih. 

http://www.brezovica.si/
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Verjetno problem nastopi, ko bi otrok jedel le meso (verjetno le določeno meso). Bila sem v jedilnici, 
ko je šla med odpadke neverjetna količina mesa (mislim, da je bila svinjska pečenka). Otroke 
spodbujamo k raznovrstni prehrani, k odkrivanju novih okusov, jih opogumljamo, da poskusijo tudi 
kaj, česar sicer ne jedo. Včasih smo pri tem uspešni, včasih pač ne. 
 
 
Nato je bila dana še beseda predstavnikom oddelkov, ki so podali odzive iz posameznih oddelkov.  
 
Seja se je končala ob 20:10. 
 
 
 


