
ZAPISNIK 
8. seje Sveta šole, ki je bila dne 29. 9. 2011 ob 18. uri v prostorih OŠ Brije Grosuplje, 

Grosuplje, Ljubljanska c. 40a 
 
 

Prisotni: Zlatka Adamič, Mojca Globokar Anžlovar,  Marlena Javornik, Irena Kozlevčar, Tatjana 
Klun, Romana Rojc, Marko Suhadolc, Veronika Vidic, Darinka Virant, vsi člani ter Emil Kovačec - 
sindikalni zaupnik,  Irena Kogovšek - ravnateljica šole in Alenka Adamič -  zapisnikar. 
Opravičeno odsotna: Uroš Meden in Petra Bor. 
 
Vse priloge k točkam dnevnega reda so bile članom Sveta šole dostopne na šolski spletni strani v 
Spletni učilnici, o čemer so bili člani Sveta šole pisno obveščeni z vabilom  za sklic 8. redne seje. 
 
Predsednica Sveta šole ga. Romana Rojc je pozdravila prisotne in  predlagala naslednji  
 
D n e v n i   r e d : 
1. Pregled zapisnika in realizacija sklepov 7. redne seje. 
2. Letno poročilo o delu v šolskem letu  2010/2011. 
3. Letno poročilo  o samoevalvaciji  šole za šolsko leto 2010/2011. 
4. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta šole. 
5. Letni  delovni načrt za šolsko leto 2011/2012 - predlog. 
6. Razvojni načrt OŠ Brinje  Grosuplje za obdobje 2011-2016 – predlog. 
7. Obravnava prijav na razpisano delovno mesto ravnatelja. 
8. Vprašanja,  informacije, pobude in predlogi. 
 
Ker na  navedeni dnevni red ni imel nihče pripomb,  je prešla k 1. točki dnevnega reda. 
 
K točki 1/ Pregled zapisnika in realizacija sklepov 7. redne seje 
Predsednica Sveta šole  je iz zapisnika prebrala na 7. redni seji sprejete sklepe in člane pozvala k 
pripombam ali dopolnitvam. Ker nihče ni imel pripomb, je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP št. 1: Zapisnik 7. seje Sveta šole je sprejet v predloženi vsebini. 
 
K točki 2/ Letno poročilo o delu v šolskem letu 2010/2011 
Povzetek letnega poročila minulega šolskega leta je podala ravnateljica, ki je glede na to, da so 
člani sveta v gradivu prejeli obsežno natančno poročilo, izpostavila le nekaj bistvenih točk: npr. 
število učencev v zadnjih šolskih letih, porast števila učencev na Podružnični osnovni šoli Polica, 
kaže  pa tudi na porast števila učencev  v matični šoli, saj bodo  s prihodnjim šolskim letom v zadnji 
triadi – od 6. do 9. razreda po 3 oddelki vsakega razreda. Ob zaključku letnega poročila je 
ravnateljica poudarila, da je  vse uspehe, ki jih učenci dosegajo tako pri pouku, na tekmovanjih in 
sodelovanjih pri različnih projektih, mogoče doseči le s skupnim delom in dobrim sodelovanjem 
učencev, učiteljev in staršev in se je vsem za vloženi trud tudi zahvalila. 
 
Letno poročilo o delu v šolskem letu 2010/2011 je predsednica sveta dala v razpravo. Ker vprašanj 
in pripomb ni bilo, so člani soglasno sprejeli 
 
SKLEP št. 2: Letno poročilo o delu v šolskem letu 2010/2011 se sprejme  v predloženi vsebini. 
 
K točki 3/ Letno poročilo o samoevalvaciji šole za šolsko leto 2010/2011 
Uvodoma je ravnateljica pojasnila, da je letno poročilo o samoevalvaciji ravnatelj  dolžan narediti na 
podlagi 49. a člena ZOFVI. Vendar pa je vse, kar je v okviru samo evalvacije narejenega,  odraz 
poglobljenega dela in  izvedenih analiz številnih dokumentov. Predmet šolske samoevalvacije je že 
več let pouk, ki naj bo kvaliteten in primeren za učence različnih učnih sposobnosti. Pridobljeno 
znanje pa naj bi bilo trajno in učencem uporabno. V preteklem šolskem letu se je šola vključila tudi 
v projekt samoevalvacije v okviru Šole za ravnatelje in si v okviru tega zastavila 2 prioritetna cilja, ki 
jima bomo sledili, in sicer: učence naučiti učiti se in učencem privzgojiti odgovornost. 
 



Tako na ustno podano poročilo kot na pisno gradivo člani niso imeli pripomb in vprašanj, zato so  
soglasno  sprejeli 
 

SKLEP št. 3: Letno poročilo o samoevalvaciji šole za šolsko leto 2010/2011 se sprejme v 
                     predlagani vsebini. 
 
K točki 4/ Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta šole 
Ravnateljica je pojasnila, da smo v OŠ Brinje Grosuplje z vzgojnim načrtom začeli že v letu 
2008/09. Vzgojni načrt je bil že v osnovi zelo dobro pripravljen, spremembe, ki so jih kot potrebne 
zaznali tako učitelji kot učenci, pa so bile vnesene vanj sproti. Nesporno je, da zastavljena pravila v 
vzgojnem načrtu zelo dobro delujejo. Cilja, ki sta bila izbrana v okviru samoevalvacije, sta 
zasledovana tudi v okviru vzgojnega načrta šole. Večji problem še vedno predstavlja neopravljanje 
domačih nalog, čeprav so tudi na tem področju zaznavne pozitivne spremembe.  
 
V nadaljevanju je ravnateljica povedala, da je učiteljski zbor na konferenci 24. 8. 2011 podal 
predlog, da se prepove vnos in uživanje energetskih pijač v šoli,  na dnevnih dejavnosti in v šoli v 
naravi. Predlog so podprli tudi starši na seji Sveta staršev 28. 9. 2011 in dodali, da je učencem  
potrebno v okviru različnih predmetov  predstaviti škodljivost uživanja energetskih pijač.  Starši so 
na zgoraj navedeni seji Sveta staršev podali tudi predlog, da se meja, ki določa vzgojno ukrepanje v 
primeru neopravljanja domačih nalog, iz 5 zniža na 3. Predsednica sveta šole ga. Romana Rojc je 
dodala, da imamo v OŠ Brinje Grosuplje veliko sposobnih učencev, vendar pa učitelji ugotavljajo, 
da jim manjka prav delovnih navad.  Z domačimi nalogami pa učenci pridobivajo tudi vztrajnost in 
vzdržljivost. 
 
Po krajši razpravi so bili soglasno sprejeti: 
 
SKLEP št. 4: V Vzgojni načrt OŠ Brinje Grosuplje se doda prepoved vnosa in uživanja energijskih 
                     pijač v šoli, na dnevih dejavnosti in  v šoli v naravi. 
 
SKLEP št. 5: V Vzgojnem načrtu OŠ Brinje Grosuplje  se meja za podeljevanje vzgojnih ukrepov 
                     zaradi neopravljanja domačih nalog iz 5 spusti na 3. 
 
SKLEP št. 6: Poročilo v uresničevanje Vzgojnega načrta OŠ Brinje Grosuplje se sprejme z zgoraj  
                      navedenimi dopolnitvami. 
 
 
K točki 5/ Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012. 
Glede na to, da so člani Sveta šole obsežen in natančen Letni delovni načrt prejeli v gradivu, je 
ravnateljica izpostavila le nekaj novosti. Med drugim je povedala, da  imamo v OŠ Brinje Grosuplje 
v tem šolskem letu asistentko za  tuji jezik – angleščino, vendar pa glede na svoje sposobnosti 
lahko pokriva tudi področje španščine, učenci pa imajo možnost obiskovati tudi interesno dejavnost 
italijanščine. Prednostni področji, ki jima bomo v tem letu posvetili več pozornosti, sta odgovornost 
učencev in samostojno učenje. 
 
Ker dodatnih vprašanj ali predlogov ni bili, je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP št. 7: Letni delovni načrt OŠ Brinje Grosuplje za šolsko leto 2011/2012 se sprejme v  
                     predloženi vsebini.  
 
 
K točki 6/ Razvojni načrt OŠ Brinje Grosuplje za obdobje 2011-2016 
Celoten dokument so člani  Sveta šole prejeli z vabilom, zato je ravnateljica vsebino le na kratko povzela 
in poudarila povezanost tega dokumenta z ostalimi dokumenti in poročili šole. Povedala je, da so ga 
obravnavali učitelji, učenci in starši, ki so vsebino le-tega podprli. 
 

Vprašanj in razprave o dokumentu ni bilo, zato je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP št. 8: Razvojni načrt OŠ Brinje Grosuplje za obdobje 2011-2016 se sprejme v predlagani vsebini. 



 
K točki 7/ Obravnava prijav na razpisano delovno mesto ravnatelja. 
Poročilo  o poteku postopkov je podala predsednica Sveta šole ga. Romana Rojc. 
V zakonitem roku so na razpis prispele  3 vloge, ki so jih poslale: 
• Irena Kogovšek, ki je priložila vso zahtevano dokumentacijo. 
• Ana Novak Velkavrh, pri kateri je komisija za pregled vlog, imenovana  na 7. seji Sveta šole, 
  ugotovila pomanjkljivosti glede na zahteve v razpisu; kandidatko je predsednica Sveta šole     
  pozvala, da dopolni vlogo z originalno overjenimi dokumenti, vendar je komisija na svoji 2. seji 
  ugotovila, da je kandidatka ponovno poslala  fotokopije overjenih dokumentov. 
• Tanja Tomšič, pri kateri je komisija ugotovila, da je potrdilo o nekaznovanosti staro več kot 3 
   mesece, zato jo je predsednica pozvala k dopolnitvi vloge. Na svoji 2. seji je komisija ugotovila,  
   da je kandidatka vlogo dopolnila z ustreznimi dokumenti. 
 
Glede fotokopij overjenih dokumentov kandidatke  Ane Novak Velkavrh je g. Suhadolc dejal, da se v 
primeru dvomov v verodostojnost lahko da poizvedbo na fakulteto, iz katere izhaja diploma. 
 
Predsednica Sveta šole ga. Romana Rojc je svet informirala, da mora le ta zaprositi za mnenje 
učiteljski zbor, svet staršev in lokalno skupnost pa za obrazloženo mnenje. Nadalje je vprašala za 
mnenje, ali je potrebno  izvesti predstavitev kandidatk. V zaprosilu za mnenje vsem trem organom 
je prav tako potrebno navesti, ali  želijo soočenje oz. prestavitev kandidatk. Večina članov Sveta 
šole je soglašala, da se kandidatke predstavijo na Svetu šole. 
 
Po krajši razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 
 

SKLEP št. 8: V nadaljnjem postopku izbire ravnatelja OŠ Brinje Grosuplje  se obravnava vloge  
                      vseh 3 kandidatk. 
 
SKLEP št. 9:  Zaprosi se za mnenje učiteljski zbor, Svet staršev in lokalno skupnost pa za  
                      obrazloženo mnenje. V zaprosilu za mnenje  se navede, da pozvani organ lahko  
                      izrazi želijo za predstavitev kandidatk, kar do 11. 10. 2011  sporoči svetu šole.   
                      (Besedila zaprosil so priloga k zapisniku). 
 
SLLEP št. 10: Svet šole se strinja s predstavitvijo vseh 3 kandidatk.  
                       Predstavitev vsake kandidatke se omeji  na 15 minut. 
 
SKLEP št. 11: Naslednja seja Sveta šole bo predvidoma 27. 10. 2011. 
 
 
K točki 8/ Vprašanja, informacije, pobude in predlogi 
G. Suhadolc je vprašal, zakaj ne bi zasadili pred šolo kakšnih večjih dreves, na kar je ravnateljica 
odgovorila, da  zasaditev večjih dreves problematična, ker se težje vrastejo, hkrati pa je slaba tudi 
podlaga - zemlja. Sicer pa je to v načrtu ravno v prihajajočem času, ko so razmere za sajenje 
najugodnejše. 
 
Ker drugih vprašanj ni bilo, je bila seja zaključena ob 20. uri in 20 minut. 
 
Zapisala:        Predsednica Sveta šole: 
Alenka Adamič              Romana Rojc 
 


