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ZAPISNIK 

1. seje sveta staršev, ki je potekala dne 24. 9. 2009 v zbornici OŠ Brinje Grosuplje, 
Ljubljanska 40 a, od 18.00 do 19.50 

 
 
Prisotni: Marko Suhadolc, Branko Jarkovič, Gregor Dajić, Raša Urbas, Urška Lavrih, Tanja 
Haszlakiewicz, Irina Simič Osokina, Lidija Psaltirov, Tone Maver, Metka Šajn, Ines 
Dakskobler Savšek, Nataša Fortuna, Ciril Repše, Mateja Videnič, Marjan Tomažič, Mojca 
Ferkulj, Helena Janežič, Dunja Magdalenc, Natalija Gojkovič, Irena Grum, Franc Novak, Nina 
Kožar, Marija Petra Berčan, Aleš Dežman, namestnik predstavnika staršev 4. c (člani), Irena 
Kogovšek (ravnateljica) in Sonja Psaltirov (pom. ravnateljice in zapisnikarica). 
 
Odsotni: Nejka Štibernik, Barbara Markelj, Tatjana Burnar, Marinka Medved, Marica Pavlin, 
Marjetka Ganc. 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 1. Konstituiranje sveta staršev 
 2. Obravnava zapisnika in sklepov 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2008/2009 
 3. Letno poročilo o delu v šolskem letu 2008/2009  
 4. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2009/2010  
 5. Informacije, vprašanja, predlogi in pobude 
 
 
1. 
S sklicem na 1. letošnjo sejo so člani sveta staršev prejeli tudi zakonske osnove delovanja 
sveta staršev. Ker se članstvo spreminja, je potrebno svet vsako leto na novo konstituirati. 
Za predsednika sveta staršev je bil ponovno predlagan g. Marjan Tomažič, za namestnico pa 
ga. Ines Dakskobler Savšek.  
SKLEP 1: Člani so se odločili za javno glasovanje. 
SKLEP 2: Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2009/2010 je g. Marjan Tomažič, njegova 
namestnica pa ga. Ines Dakskobler Savšek. 
 
2. 
V nadaljevanju je sejo vodil g. Tomažič, ki je ob pregledu zapisnika zadnje seje sveta staršev 
ugotovil, da so bili vsi sklepi v celoti realizirani. Ob tem je ravnateljica pojasnila, da smo na 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu podali predlog za ureditev nevarnih poti.  
Prav tako smo pristojne institucije opozorili na prostorsko stisko na matični šoli in predvsem 
na POŠ Polica. 
SKLEP 3: Zapisnik zadnje seje sveta staršev v šolskem letu 2008/2009 je soglasno sprejet. 
 
3. 
Ravnateljica je predstavila letno poročilo za šolsko leto 2008/2009 primerjalno s preteklim 
šolskim letom. Ob koncu se je zahvalila staršem, ki so spodbujali učence k delu in aktivno 
sodelovali s šolo. 
Pripomb na letno poročilo o delu v šolskem letu 2008/2009 ni bilo. 
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4. 
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt šole za šolsko leto 2009/2010. Izpostavila je 
naslednje: 
Novost v tem šolskem letu je, da imamo 3 oddelke PPVI, na Polici pa imajo zaradi prostorske 
stiske učenci 3. razreda pouk v prostorih krajevnega župnišča.  
Med projekti je omenila projekt proti zasvojenosti z alkoholom, v katerega so vključeni učenci 
5. razreda in bodo v njem sodelovali tudi naslednja leta.  
V letnem delovnem načrtu je podan predlog za spremembo šolskega koledarja, in sicer pouk 
na soboto, 28. 11. 2009, namesto 26.4. 2010. 
Med planiranimi investicijami smo na Občino podali predlog za razširitev šolske avle in 
prizidavo dveh učilnic ob vhodu za OŠPP, v prvi vrsti pa je naša skrb pridobitev nove šole na 
Polici. Ker se problem prostorske stiske na šoli Polica ne premakne z mrtve točke, so 
predstavniki sveta staršev predlagali, da se s tem problemom obrnemo na ustrezne medije. 
Ravnateljica je pojasnila, da je novinar Dela najavljen za ogled šole še v tem tednu. 
 
Mnenje predstavnikov sveta staršev o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2009/2010 je 
pozitivno. Drugih predlogov ni bilo. 
 
5. 
Ravnateljica je podala naslednje informacije: 

• Glede pandemske gripe so bili starši obveščeni že na roditeljskem sestanku, 
učenci pa pri urah ODS. Ravnateljica je dobila nekaj telefonskih klicev novinarjev, 
češ da imamo na naši šoli več primerov pandemske gripe, kar pa ni res. Obolela 
je le ena učenka, ki pa je že zdrava in obiskuje pouk. V vseh učilnicah so plakati o 
vzdrževanju higiene in pravilnem umivanju rok. Učiteljice 1. triletja so dobile še 
dodatna navodila za tedensko obnavljanje primerov dobre higienske prakse z 
učenci. V primeru izbruha pandemske gripe ima šola narejen načrt za primer 
večjega izpada učiteljev. 

• Kljub številnim obvestilom in osveščanju staršev v preteklem šolskem letu so se 
uši  tudi letos že pojavile na šoli, zato bomo letos prijavili starše, ki ne poskrbijo za 
odpravo uši pri svojih otrocih. Starši so mnenja, da je pomembno natančno 
obveščanje staršev, v katerem oddelku imajo učenci uši. Po izjavah staršev 
zdravnica ne bo dajala potrdil o uspešnem razuševanju, zato je potrebno z 
Zdravstvenim domom najti skupni dogovor o tem, kdo in kdaj bo opravljal 
preglede učencev glede ušivosti. 

• Starši so Pravilnik o nasilju v družini obravnavali na roditeljskih sestankih. 
Ravnateljica je poudarila, da je vsakdo dolžan na Center za socialno delo prijaviti 
sum o nasilju v družini.  

• Vsak učenec oz. njegovi starši lahko ravnateljici podajo pisno pritožbo glede 
vzgojnega delovanja šole. 

• Ravnateljica je prisotne seznanila, da smo imeli ob koncu poletnih počitnic 
inšpekcijski pregled zaradi pritožbe staršev ene od učenk na ocenjevanje in 
obveščanje o ocenah. Ravnateljica je ob tem poudarila, da so se starši dolžni 
pozanimati o otrokovih ocenah na govorilnih urah.  

• Težave s šolskimi prevozi na relaciji Polica – Grosuplje že urejamo. Ponovno smo 
zbrali vse podatke o številu učencev na  1. in 2. avtobusu na posamezne dneve. 
Ugotovili smo, da je učencev občasno res na 1. avtobusu več kot to dovoljujejo 
pravila o varni vožnji na avtobusu, zato bomo problem reševali skupaj s 
pristojnimi občinskimi organi.  

• Podoben problem je tudi pri kombi prevozih s Perovega, vendar je pri tem 
ravnateljica opozorila, da je ta prevoz namenjen učencem 1. triletja, ostali pa bi 
morali počakati na avtobus s Police. Starši so opozorili, da včasih kombi na 
Perovem obrača kar sredi ceste, kar bi lahko povzročilo prometno nesrečo. Na 
nepravilnost bomo voznika opozorili. 
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V nadaljevanju so starši izpostavili naslednje pripombe, predloge in vprašanja: 

• Nekateri starši so mnenja, da pri semaforju na Ljubljanski cesti zelena luč za 
pešce gori premalo časa, da bi otroci lahko prečkali cesto, vendar so tisti, ki 
prehod dnevno tudi sami uporabljajo, mnenja, da je semafor za pešce odprt 
dovolj dolgo. Pri tem je ravnateljica povedala, da so se prvošolci skupaj s 
policistom učili, kako varno in pravilno prečkati cesto ob semaforju in niso 
izpostavili oz. opazili tega problema. 

• Izpostavili so križišče pri črpalki Logo, kjer je prečkanje ceste zaradi neurejenih 
prehodov in zelo gostega prometa nevarno. Ravnateljica jim je svetovala, naj 
problem naslovijo neposredno na Občino Grosuplje. 

• Ga. Fortuna je opozorila na problem udejstvovanja učencev na dnevih dejavnosti, 
ki so povezani z avtobusnimi prevozi. Če učenci namerno manjkajo na takem 
dnevu, se cena prevozov porazdeli na prisotne učence, zato je predlagala, da 
prevozne stroške plačajo tudi odsotni učenci. Ravnateljica je povedala, da imamo 
ta problem že urejen na predlagani način. Učenec je opravičeno odsoten na tak 
dan le z zdravniškim opravičilom.  

• Postavljeno je bilo vprašanje, če se zapisniki sej sveta staršev objavljajo tudi na 
šolski spletni strani. Ravnateljica je pojasnila, da jih objavimo, ko jih sprejme in 
potrdi svet staršev na svoji naslednji seji. 
SKLEP 4: Zapisniki sveta staršev bodo kot osnutek objavljeni na spletni strani 
takoj, ko bodo zapisani, članom sveta staršev pa bo zapisnik poslan s sklicem 
naslednje seje. 

• Ga. Urbas je predlagala, da bi obvestila o različnih akcijah, v katerih lahko učenci 
sodelujejo, objavili na šolski spletni strani, ker si mlajši učenci vse podatke o 
akcijah težko zapomnijo. 
SKLEP 5: Organizator posameznih akcij bo obvestila o humanitarnih in drugih 
akcijah objavljal na šolski spletni strani. 

• Go. Savšek je zanimalo, kako je s poukom angleščine v času odsotnosti ge. 
Haclar. Ravnateljica je pojasnila, da se napovedana 10-dnevna odsotnost 
učiteljice izteka, pouk angleščine pa izvajamo z združevanjem učnih skupin oz. z 
ustreznim nadomeščanjem. V primeru daljše bolniške odsotnosti bomo zagotovili 
nadomestnega učitelja. 

• Predstavnico staršev s Police je zanimalo, ali je voda na Polici pitna. Starši 
poliških učencev so se dogovorili, da otroci v šolo nosijo plastenke z vodo. 
Ravnateljica je odgovorila, da je voda na Polici neoporečna oz. v skladi z 
veljavnimi normativi. 

• Ponovno je bil izpostavljen problem zadrževanja starejših učencev na mostičku 
čez Grosupeljščico. Pogosto ovirajo nemoten prehod osebam čez mostiček, s 
kajenjem in neprimernim vedenjem pa dajejo slab zgled mlajšim učencem. 
Ravnateljica je pojasnila, da smo na problem že večkrat opozorili tudi policijo,več 
pa v naši pristojnosti ni. 

• Podan je bil predlog, naj starše spodbudimo k številčnejšemu obisku Šole za 
starše, ker so predavanja zelo kakovostna. Učiteljice naj svoje učence spomnijo, 
naj vrnejo prijavnice za predavanja, ker otroci na to pogosto pozabijo. Ob tem je 
ravnateljica tudi opozorila, da imamo organizirano tudi varstvo za mlajše otroke v 
času predavanj. Obvestilo in povabilo bomo še enkrat objavili na spletni strani 
šole. 

 
 
Zapisnikarica:       Predsednik sveta staršev: 
Sonja Psaltirov      Marjan Tomažič 
 


