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3. redna seja sveta staršev OŠ Brezovica, šol. leto 2021/2022 

26.05.2022 

 

Ker so se razmere glede epidemije umirile, smo se po dolgem času dobili v živo 

v prostorih OŠ Brezovica. Sejo je vodila predsednica ga. Andreja Voglar, pričela 

se je ob 18.00 uri. 

 

Ad1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja 

Kot zapisnikarja 3. redne seje se predlaga gospo Tatjano Poplas. Ga. Poplas je 

zadolžitev sprejela. Predsednica ugotovi, da je prisotnih 29 članov sveta staršev 

in da je  svet sklepčen. Povabljenih in prisotnih je bilo pet predstavnikov vodstva 

šole.  

 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 

Predsednica ga. Andreja Voglar je prebrala predlagani dnevi red in nato povabila 

vse prisotne h glasovanju za potrditev le-tega.  

Predlagani 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 sklepov 

prejšnje seje, 

5. pregled dela delovnih skupin in potrditev novih članov, 

6. predstavitev rezultatov ankete Spremembe pri otrocih, kot posledica 

izvajanja preventivnih ukrepov, 

7. soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 

za šolsko leto 2022/2023, 

8. priprave na novo šolsko leto, predvidene nadstandardne dejavnosti in 

programi ter interesne dejavnosti, 

9. pobude in predlogi staršev. 

Predsednica je na željo gospe Novljan prosila člane sveta za dovoljenje za 

zamenjavo vrstnega reda in sicer bi 6. točko obravnavali takoj za 3. točko. Ga. 
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Novljan bi zaradi drugih obveznosti želela predstavi anketo čimprej. Nihče od 

prisotnih ni bil proti, prav tako ni bilo vzdržanih glasov, zato je soglasno sprejet 

Sklep št. 1:  

Dnevni red seje je bil s predlaganim spremenjenim vrstnim redom v celoti 

potrjen. 

 

Ad3. Potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta staršev z dne 07.03.2022 

Nihče od prisotnih ni imel pripomb na predhodno poslani zapisnik. Izvedlo se je 

glasovanje. Nihče od prisotnih ni bil proti, ni bilo vzdržanih glasov, zato je bil 

soglasno sprejet 

 

Sklep št. 2:  

Zapisnik 2. redne seje z dne 07.03.2022 se v celoti potrdi.  

 

Ad6. Predstavitev rezultatov ankete Spremembe pri otrocih, kot posledica 

izvajanja preventivnih ukrepov 

Ga Novljan je predstavila omenjeno anketo. Anketa je priložena zapisniku. 

 

Predsednica se je zahvalila gospe Novljan za izčrpno poročilo in vprašala člane 

sveta, če ima kdo vprašanja glede predstavljene ankete. Nihče od prisotnih članov 

ni imel dodatnih vprašanj, je pa gospa predsednica prosila za dodatna pojasnila in 

sicer kakšen je bil namen ankete in predvsem kakšne zaključke je naredila šola na 

podlagi zbranih odgovorov ter če posledično lahko pričakujemo kakšne ukrepe, 

dejavnosti. Drugo vprašanje se je nanašalo na predlagane preventivne programe. 

Predsednica meni, da so vsi predlagani preventivni programi s strani staršev dobri 

in potrebni ter če lahko pričakujemo, da se bodo predlogi upoštevali.  

 

Ga. Novljan je odgovorila ga. Voglar, da bodo nekatere programe nadaljevali in 

pogledali, kje bi se jih morda dalo razširiti. Je pa tako, da so pri tem vezani tudi 

na zunanje izvajalce, saj vsega ne zmorejo. Delavnice v 4.razredu ´Dobro sem. Pa 

ti?´ je žal zaradi vseh obveznosti uspela izvesti samo na matični šoli, na podružnici 

pa žal ne. Večkrat se je težko časovno uskladiti. Med urami  predmetov ne morejo 

izvajati kar vseh delavnic, med razrednimi urami pa je težko uskladiti vse potrebe, 

saj lahko nekatere programe izvajajo le tisti, ki so opravili usposabljanje. Se pa 

dela tako, da določene materiale pripravijo učiteljem, da potem oni izvedejo 
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dejavnosti, svetovalne delavke pa jim pri tem pomagajo. Nekaj dejavnosti je 

možno izvesti tudi v okviru zdravstvene vzgoje. 

 

Ga. Voglar se je ob koncu še enkrat zahvalila gospe Novljan za predstavitev 

ankete. Ga. Novljan je sejo zapustila. 

 

 

Ad4 Poročilo predsednice sveta staršev o delu in pregled realizacije sklepov 

prejšnje seje 

 

Imeli smo 5 sklepov, prvi trije so bili formalne narave. Preostali sklepi in pretežno 

vse delo se je nanašalo na delovne skupine in iskanje novih članov, kar je 

podrobno predstavljeno v naslednji točki dnevnega reda. 

 

Ad5. Pregled dela delovnih skupin in potrditev novih članov 

 

Na zadnji seji smo se v sklopu razprave dogovorili, da poiščemo manjkajoče člane 

za posamezne delovne skupine med starši šole, ki so pripravljeni aktivno 

sodelovati. Gospa ravnateljica je v imenu predsednice sveta staršev poslala vabilo 

k sodelovanju vsem staršem šole 10. marca 2022. S kompetentnimi člani smo 

želeli dopolniti 3 delovne skupine. 

 

1. Delovna skupina za vzgojo, etiko in statutarna vprašanja. 

Zaradi časovne stiske in odsotnosti predsednice se še ni sklicalo prvega 

srečanja skupine.  Verjetno se bo prvo srečanje prestavilo na september, ko bo 

več delovne vneme in med tem se lahko pripravijo kvalitetna izhodišča za delo. 

Pri naši razpravi smo se strinjali, da bi si želeli okrepiti skupino z moškimi 

predstavniki. Gospod Damir Kos je 17.03.2022 poslal pisno soglasje, da je 

pripravljen sodelovati. Soglasno je bil sprejet 

 

Sklep št. 3:  

Za novega člana delovne skupine za vzgojo, etiko in statutarna vprašanja se 

imenuje g. Damir Kos. 

 

2. Komisija za šolsko prehrano 

Ker je dosedanji član, predsednik staršev g. Klemen Godec izrazil željo po 

zamenjavi, smo iskali enega novega kandidata. Prejeli smo dve prijavi. Sedanji 

članici (ga. Torlak in ga. Stebernak) po opravljenem razgovoru predlagata 
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svetu staršev, da imenujemo v komisijo za šolsko prehrano gospo Nikolino 

Mudronja. Gospa Mudronja je pripravljenost za sodelovanje v komisiji pisno 

potrdila 10.03.2022. Soglasno je bil sprejet 

 

Sklep št. 4:  

V Komisijo za šolsko prehrano se kot predstavnico staršev namesto g. Klemna 

Godec imenuje gospo Nikolino Mudronja. 

 

3. Komisija za varnost šolskih poti 

Prijavila sta se dva zainteresirana starša. Predsednik delovne skupine g. Miloš 

Markič je predsednici poročal, da so se člani DS in oba kandidata sestali 30. 

marca. Pregledali so dosedanje delo in prediskutirali tudi že nekaj novih 

predlogov. Predsednik DS g. Miloš Markič predlaga svetu staršev, da 

potrdimo oba zainteresirana kandidata v DS in sicer g. Simona Detelbacha, ki 

je dal pisno soglasje za sodelovanje 10. marca in g. Boštjana Grčmana, ki je 

prav tako dal pisno soglasje za sodelovanje 10. marca. Soglasno je bil sprejet 

sklep 

 

Sklep št. 5:  

Za nova člana delovne skupine za prometno varnost na šolskih poteh se 

imenujeta g. Simon Detellbach in g. Boštjan Grčman. 

 

4. Šolski sklad 

Podrobno poročilo od delu šolskega sklada je bilo podano na prejšnji seji. Je 

pa bila pred kratkim izvedena prireditev Stopimo skupaj, zato je ga. Voglar  

prosila gospo ravnateljico za kratko poročilo.  

 

Ga. ravnateljica je povedala, da je bilo na prireditvi Stopimo skupaj zelo veliko 

število obiskovalcev in nastopajočih z zelo različnih zvrstmi predvsem s 

pevskega področja. Otroci so imeli po dolgem času ponovno možnost 

nastopanja, česar so se zelo veselili. Na prireditvi smo zbrali kar 1.608€, kar 

je veliko več kot smo zbrali na preteklih prireditvah. 

Starši potrdili, da je bila prireditev zelo prijetna. Dodali so, da bi lahko v 

nadaljevanju v zadnjem delu dvorane pustili več prostora za obiskovalce, ki bi 

si želeli ogledati prireditev stoje. 

Ga. ravnateljica je pohvalila ga. Polono Raušl za odlično organizacijo in 

izvedbo same prireditve.  

 

5. Svet šole 

Predstavnica staršev v Svetu šole je povedala, da se Svet šole od njenega 

zadnjega poročanja Svetu staršev ni sestal in tako nima novega poročila.  
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Ad7. Soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za šolsko leto 2022/2023 

Gospa predsednica je na kratko predstavila pretekle aktivnosti ZASSS v zvezi z 

delovnimi zvezki in anketo o uporabi delovnih zvezkov, ki jo ZASSS še vedno 

vsako leto opravlja. Prav tako je na kratko predstavila stališča o uporabi delovnih 

zvezkov. Meni, da pretirana uporaba delovnih zvezkov ni dobra iz več znanih 

razlogov kot so slabša pismenost, slabši razvoj fino motorike, težje torbe, visoki 

stroški za starše. Sistem »vstavi, poveži, obkroži« ne prispeva k dolgoročnemu 

pomnjenju snovi, saj je znano, da več ko je aktivnosti in čustev v snov vloženo, 

bolj dolgotrajno si snov zapomnimo. Zagovarja uporabo samo kvalitetnih 

delovnih zvezkov, ki zagotavljajo boljše znanje otrok in apelira na učitelje h 

kvalitetni izbiri. Gospa predsednica je pohvalila uporabo internih delovnih 

zvezkov in izrazila dvom v upravičenost delovnih učbenikov. Delovni učbenik je 

hibrid učbenika in delovnega zvezka, kar prisili starše, da vsako leto kupimo 

novega, namesto da bi si ga učenci lahko izposodili iz šolskega sklada. Poudarila 

je, da so učitelji avtonomni pri izbiri, svet staršev daje soglasje k skupni nabavni 

ceni za posamezni razred, ne moremo pa vplivati na posamezen izbor, ki je v 

izključni pristojnosti učiteljev. Omenila je še pojav v preteklosti, da se je dogajalo, 

da delovni zvezki, ki smo jih starši kupili, ob koncu leta niso bili izpolnjeni. V 

tem primeru meni, da imamo starši pravico na to opozoriti, naj se zahtevani in 

kupljeni delovni zvezki uporabljajo ali odstranijo iz spiska obveznih učnih gradiv.  

V kratki razpravi so starši nekatere delovne zvezke pohvalili, za nekatere menili, 

da so morda nepotrebni. 

Ga. ravnateljica je povedala, da je v delovnem zvezku pri geografiji potrebno za 

kakovostno uporabo imeti pred seboj tako zemljevide, kot tudi fotografije. Zato 

je delovni zvezek po izgledu podoben učbeniku. Obe učiteljici pritrjujeta, da je 

delovni zvezek uporaben le v takšni izvedbi. 

Ga. Danila Grebenc Brezočnik doda, da bodo v naslednjem šolskem letu v 1. 

razredu ponovno imeli manjše število delovnih zvezkov, da bodo učiteljice lažje 

prilagajale potek podajanja snovi učencem. 

V razpravi je bilo izraženo izjemno pozitivno mnenje k utečenemu sistemu skupne 

nabave materiala za likovno umetnost in tehniko. S tem sistemom dosežemo nižjo 

ceno in predvsem se kupi samo toliko materiala, kolikor je potrebno in se ga skoraj 

nič ne zavrže, kar se je dogajalo, ko smo kupovali vsak zase.  

Predsednica je dala na glasovanje dva sklepa. Oba sta bila soglasno sprejeta: 

Sklep št. 6 
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Svet staršev daje soglasje k predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2022/2023 po seznamu, 

ki je priloga zapisniku. 

 

Sklep št. 7 

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. 

 

 

 

 

Ad8. Priprave na novo šolsko leto, predvidene nadstandardne dejavnosti in 

programi ter interesnih dejavnosti 

Planirane nadstandardne dejavnosti za naslednje šolsko leto je predstavila ga. 

ravnateljica. 

Stroški, ki jih krije Občina Brezovica: 

a. jutranje varstvo 2. do 4. razred 

b. vzgojiteljica prisotna v 1. razredu vseh 20 ur pouka 

c. plavalni tečaj za 1. razred (10 eur na učenca sofinancira Šolski sklad – 

vsakoletni ponovni dogovor) 

d. plavalni tečaj za 3. razred – izvedeno v šolskem letu 2021/22 

 

Stroške krijejo starši: 

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 148 € na otroka. 

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – MARIBORSKO POHORJE (6.r – januar, februar) 
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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 250€. 

 

Šola v naravi - SPLETI IN RAZŠIRI SVOJO SOCIALNO MREŽO 

V šolskem letu 2022/23 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. Pri izvedbi bodo sodelovali razredniki in posamezni učitelji s 

katerimi bodo skupaj sestavljali in gradili razredno skupnost. 

Tabor bo potekal dva dni in sicer na Planini nad Vrhniko. Na tabor bo odšel vsak 

razred posebej. Izveden bo konec septembra ali v začetku oktobra. Okvirna cena 

tabora je 40€. 

 

Šola v naravi - NARAVOSLOVNI TABOR 

V šolskem letu bomo v 2. razredih izvedli 3-dnevni tabor. Prijavili smo se na 

CŠOD Jurček v Kočevju. V okviru programa bomo izvedli naravoslovni dan, 

športni dan in tehniški dan. (cena cca 80 EUR). 

 

Šola v naravi - NARAVOSLOVNI TABOR 

Tabor je namenjen učencem 7. in 8. razreda. Izvedli ga bomo v CŠOD Soča v 

Tolminu (cena cca 120 eur). Termin bo znan naknadno. 

 

Enotedenski plavalni tečaj za učence 1. razreda 

Cena tečaja je predvidoma 65 eur. Večji del stroškov krije Občina Brezovica, 10 

eur na učenca pa krijejo starši oz. se za kritje 10 eur na učenca za celotno 

generacijo zaprosi šolski sklad. 

 

Učenje angleščine v šoli English in Action bomo zamenjali z novo jezikovno šolo 

The English Experience. Izvedba: avgusta 2022 
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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. 

Trajanje: 

2 dni skupaj (petek popoldne, sobota do večera) 

Prispevek: Stroški za hrano in pripomočke 

Lokacija: Šola oz. po dogovoru 

Udeleženci: Posamezniki od 4. – 9.- razreda, ki jih so identificirani kot nadarjeni. 

 

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: 10,00 eur (prehrana in zunanji gostje) 

 

FILMSKO POPOLDNE 

Organiziran ogled filmske predstave v Ljubljani v popoldanskem času. 

Predvidena cena: 10,00 eur (prevoz in vstopnica) 

 

GLEDALIŠKO POPOLDNE 

Organiziran ogled gledališke predstave v popoldanskem ali večernem času. 

Predvidena cena: 15,00 eur (prevoz in vstopnica) 
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GLASBENA PREDSTAVA 

Organiziran ogled glasbene predstave v Ljubljani ali okolici, v popoldanskem 

času. 

Predvidena cena: 12,00 eur (prevoz in vstopnica) 

 

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE V ANGLEŠČINI 

Organiziran ogled gledališke predstave v angleščini v popoldanskem času. 

Predvidena cena: 10,00 eur (prevoz in vstopnica) 

 

KNJIŽNI SEJEM 

Obisk knjižnega sejma 

Predvidena cena: 3,00 eur (prevoz) 

 

TRIDNEVNA MEDPREDMETNA STROKOVNA EKSKURZIJA OSIJEK – 

VUKOVAR - SURČIN 

Ekskurzija bo namenjena učencem 9. razreda. Izvedli jo bomo predvidoma 

oktobra 2022. Okvirna cena cca. 160 evrov 

Učenci bodo pridobili naslednje spretnosti, veščine, znanja: 

• nadgradili bodo orientacijo; 

• nadgradili osvojeno znanje zgodovine, geografije, biologije, likovne umetnosti 

in umetnostne zgodovine; 

• spoznali bodo življenje dveh mest (razlike in podobnosti glede na geografsko 

lego in skupno zgodovino); 

• v praksi bodo uporabili znanje pridobljeno v šoli (prepoznavali bodo kulturne 

in zgodovinske spomenike, se orientirali v času in prostoru, komunicirali v tujih 

jezikih, spoznavali različno kulinariko ...). 
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IZLET PEVCEV V GARDALAND 

Za učence od 5.-9. razreda 

Izvedeno jeseni 2022 ali junij 2023 

Okvirni stroški izvedbe Cca. 55 € 

Izlet v zabaviščni park Gardaland je namenjen pevcem mladinskega pevskega 

zbora, petošolcem iz otroškega pevskega zbora ter drugim učencem, ki so bolj 

dejavni na področju glasbe ter kulture. Glavni cilj je krepljenje skupinskega duha 

v sproščenem okolju, povezovanje ter sodelovanje. 

 

IZLET UČENCEV, KI SO SE IZKAZALI NA RAZLIČNIH TEKMOVANJIH 

Za učence 7.-9. razreda 

Izvedba predvidoma maja 2023 

Dodatni stroški izvedbe so vstopnine in prevoz 

Enodnevna ekskurzija za učence, ki so bili uspešni na tekmovanjih fizike, 

zgodovine, geografije, Vesela šola in Kresnička. Ogledali bi si Celjski grad, mesto 

Celje ter se igrali z različnimi poskusi v Tehnoparku Celje. 

 

PROJEKT DELOVANJE ZA ENAKOST - POVPRAŠEVANJE MOŠKOSTI IN 

VKLJUČEVANJE MLADIH PRI ODPRAVI NASILJA NA PODLAGI SPOLA 

Nosilec projekta v Sloveniji je Mirovni inštitut. Projekt se osredotoča na 

preprečevanje nasilja na podlagi spola, pri čemer naslavlja spolne stereotipe in 

vključuje mlade pri prizadevanjih za enakost spolov. Učitelji se bodo praktično 

usposabljali na seminarjih, učenci osmih razredov pa bodo sodelovali na različnih 

delavnicah. Projekt bo potekal od septembra 2022 do novembra 2023, ko bo 

zaključno srečanje v Firencah. Vse dejavnosti bodo financirane s strani projekta. 

 

Interesne dejavnosti bomo tako kot že več let zapored razpisali takoj v začetku 

šolskega leta. Izvajali bomo dejavnosti pri katerih bo dovolj veliko število prijav. 
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Zanimanja zunanjih izvajalec za izvedbo dejavnosti so še v teku. 

 

Ga. Andreja je pozvala starše k vprašanjem. Poudarila je, da smo lahko veseli, da 

občina Brezovica financira del pouka in nadstandardnih dejavnosti.  

 

Sklep št. 8: 

Program predvidenih nadstandardnih dejavnosti je bil soglasno sprejet. 

 

Ad9. Pobude in predlogi staršev 

1. B        Barbara Cnecelj Lukašev, predstavnica 

- starši so zelo zadovoljni s ga. Karmen in ga. Andrejo 

1. C        Katarina Žakelj Govekar, namestnica 

- so zelo zadovoljni in ni pripomb 

1. G        Tatjana Poplas, predstavnica 

- same pohvale in ni pripomb 

2. A        Igor Abram, predstavnik 

- same pohvale 

2. B        

- ni pripomb, že zbirajo za darilo 

2.C          Nina Jeričič Grošić, namestnica 

- ni pripomb 

2.G          Vesna Perko, predstavnica 

- vse ok, vse pohvale ga. Urški Bačar in ga. Tini Svete 

3. A       Aleš Hrobat, predstavnik 

- vse ok 

3. B       Katarina Likar, predstavnica 

- ni vprašanj, ni pripomb 

- pohvalila je ga. Matejo Veber 

3. C          / 

3. D       Maja Lah, predstavnica 

- vse v redu, odgovor na vprašanje je že prejela po elektronski pošti 

- pohvalili so g. Matevža, da super vodi razred 

3. G       Maja Koprivšek, predstavnica 

- vse  v redu, otroci pogrešajo učiteljico angleščine ga. Diano  

- ga. ravnateljica pove, da je do zamenjave prišlo zaradi reševanja kadrovskih 

izzivov 

4. A       Sian Hasanović, predstavnik  
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- vse ok, ni vprašanj, zahvala razredničarki, učiteljem in ravnateljici  

4. B       opravičila 

4. C          / 

4. G         / 

5. A        Mojca Trkman, predstavnica 

- ni pripomb, same pohvale g. Mihu Skopcu 

5. B          / 

5. C         Kristina Rihtar, predstavnica 

- ni posebnosti 

- pove, da bi se lahko nogometno igrišče večkrat pomedlo in da bi bilo dobro 

zamenjati mreže za koše 

- ga. Burger čudovita 

5. G         Damir Kos, predstavnik 

- ni posebnosti 

5. H        / 

6. A          Bojana Bajec, predstavnica 

- bilo eno vprašanje in ga je posredovala naprej ter dobila že odgovor 

Zakaj otroci potrebujejo oddati št. osebne izkaznice, ko gredo na ekskurzijo v 

Koper? Ga. ravnateljica pove, da je le ta informacija potrebna za vstopv v 

Luko Koper. 

6. B          Sonja Cekova Stojanoska, predstavnica  

- nobenega odziva, same pohvale g. Primožu Susmanu 

- pohvala učencem za vse prilagoditve 

6. C          Nataša Ančič, namestnica  

- ni bilo nič takega 

- starše je prav tako zanimalo glede številk osebnega dokumenta 

6. D          Petra Pirnat, predstavnica 

- ni vse ok, ampak se nam vsem mudi 

- problem disciplina v razredu 

Ga. ravnateljica je povedala, da so oddelki številčni. Da imajo kar nekaj 

izzivov na vedenjskem področju. V marcu smo se ukvarjali s preprodajo 

petard, s kajenjem, alkoholom…Izvedli smo veliko pogovorov in veliko 

vzgojnih ukrepov. V kolikor ukrepi ne zaležejo, nadaljujejo s spremembo 

vedenja v skladu z Vzgojnim načrtom in šolsko zakonodajo. 

7. A         Goraz Belavič, namestnik 

- ni bilo vprašanj in komentarjev 

- je nadpovprečen razred 

- pohvalil je ga. Bregar, ki je poenostavila svet pubertetnikom 

- dobili so dva nova učenca in s tem se je tudi spremenila dinamika v razredu 

7. B        Irena Klemenčič, predstavnica 
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- ni bilo pripomb 

7. C        Petra Dominić Špelič, predstavnica 

- ni bilo pripomb in graje 

- pohvala razredničarki ge. Mateji Šebenik   

7. D        / 

7. E         Maja Stebrnak, predstavnica 

- ni bilo vprašanj, pripomb 

- pohvala ga. Gabrieli Marinko 

8. A         Kristina Rihtar, predstavnica 

- ni odziva 

- so v pričakovanju tabora 

- upajo na PARTY in Valeto za 9. razred 

- pohvale ga. Simoni Susman 

8. B         Aleš Pregl, predstavnik 

- nič posebnega 

8. C         Hana Strbad, predstavnica 

- ga. Hana omenila, da imajo premalo športne ure in ko manjkajo učitelji 

dobijo drugo nadomeščanje, ki pa ni telovadba 

- Ga. Barbara Kavčnik Rogelj odgovorila, da je potrebno nadomeščanje 

urejati v skladu z normativi, razpoložljivim prostorom in učitelji, ki so na 

razpolago za nadomeščanje. 

8. D         / 

9. A         Andreja Voglar, predstavnica 

- ni bilo odziva staršev  

- zaključujejo že vsi 

- predlog za zaključek, da pridejo na valeto vsi učitelji od 1. do 9. razreda, da 

se jim zahvalijo 

9. B          Anita Potokar, predstavnica 

- ni vprašanj 

- zelo lušten razred 

- pohvala ga. Marjeti Cveta 

- pohvalila tudi ga. Marijo Bregar 

- tudi pohvalila vse, tako kuharice,… 

9. C    / 

9. D         Janez Remškar, predstavnik 

- čakajo samo še valeto 

 

 

Ga. Voglar je strnila, da smo velika šola in da imamo tako veliko število 

izzivov, ki pa jih po njenem mnenju uspešno rešujemo. 
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Ga. ravnateljica je povedala, da problemi so in da vedno bodo, je pa 

pomembno, da jih ne pometamo pod preprogo, temveč da jih rešujemo. In to 

pod njenim vodstvom počnemo že ves čas. 

Imamo dobre kolektiv, ki se trudi od prvega do zadnjega. 

V šoli želimo slišati pobude, želje in pritožbe. Potrebno pa se je zavedati, da 

jih lahko rešimo oz. umestimo v šolski vsakdan samo pod pogoji, ki veljajo v 

šoli in v skladu z normativi, ki so predpisani na državni ravni. 

Ga. Voglar je povedala, da od kar je ravnateljica ga. Meta Trček, da šola zelo 

dobro deluje, da je odprta in da se trudi iskati rešitve, ki so najboljše za 

otroke in to skupaj s starši. Prav vsake želje vsakega posameznika pač ni 

možno upoštevati in realizirati v šolskem prostoru, kar moramo tudi mi starši 

kot odgovorni odrasli, razumeti.  

 

Zapisnikarica      Predsednica Sveta staršev 

        OŠ Brezovica 

Tatjana Poplas      Andreja Voglar 

 

 

        Ravnateljica OŠ Brezovica 

        Meta Trček 

 


