
ZAPISNIK SVETA STARŠEV OŠ POLJE – 27.09.2016 OB 18.00 
 
Prisotni:  

- predstavniki staršev v Svetu staršev OŠ Polje 
- ga. Barbara Smrekar, ravnateljica 
- ga. Minka Jerebič, predsednica četrtne skupnosti Polje 
- ga. Metka Weiss, psihologinja 
- ga. Tatjana Robida, pomočnica ravnateljice 
- ga. Damjana Govekar, svetovalna delavka 

 
Sejo je vodil g. Janez Ogrič (predsednik Sveta staršev OŠ Polje).  
Za zapisnik: Daniel Kuhelj. 
 
Dnevni red: 

1. Soglasje k Letnemu poročilu za šolsko leto 2015/2016 
2. Soglasje k načrtu šole za nadstandardne dejavnosti za šolsko leto 2016/2017 
3. Soglasje k predlogu o izvedbi programa prilagajanja na vodo za 1. In 3. razred 
4. Razno 

 

 
1. Soglasje k Letnemu poročilu za šolsko leto 2015/2016 

 
Sklep: Svet staršev OŠ Polje poda soglasje k Letnemu poročilu za šolsko leto 2015/2016. 
 
Predstavljene so bile glavne točke iz Letnega poročila za šolsko leto 2015/2016. 
 
Podrobno poročilo je na povezavi: 
http://www.ospolje.si/uploads/5/0/8/6/5086774/letno_porocilo2015_16.pdf 
 
Izpostavljena je bila problematika, da starši v 1. razredu ne čutijo prave odgovornosti pomena šole oz. 
pouka, saj otroke vzamejo iz šole poleg že koriščenih t.i. »5 ministrovih dnevov« z namenom odhoda 
na dopust. 
 
Sklep: V 1. razredih je potrebno starše opomniti, da več kot 5 dni ni dovoljeno jemati otroka iz šole 
zaradi dopustov oz. drugih netehtnih razlogov. V vsakem primeru pa velja za vse, da je potrebno 
koriščenje 5 dni izostanka od pouka  predhodno najaviti s predvidenim obrazcem. 
 
 

2. Soglasje k načrtu šole za nadstandardne dejavnosti za šolsko leto 2016/2017 
 
Sklep: Svet staršev OŠ Polje poda soglasje k načrtu šole za nadstandardne dejavnosti za šolsko leto 
2016/2017. 
 
Podroben načrt je na povezavi: 
http://www.ospolje.si/uploads/5/0/8/6/5086774/nadstandardne_dejavnosti_2015_16.pdf 
 
Bistveni poudarki: 

- V letošnjem šolskem letu se izvede šola v naravi samo za 5. in 6. razred ter tabor za nadarjene. 
Ostali razredi bodo namesto šole v naravi imeli več enodnevnih ekskurzij s poudarkom na 
spoznavanju Slovenije.  

- 1. in 3. razred bo imel plavalni tečaj 

http://www.ospolje.si/uploads/5/0/8/6/5086774/letno_porocilo2015_16.pdf
http://www.ospolje.si/uploads/5/0/8/6/5086774/nadstandardne_dejavnosti_2015_16.pdf


- Predstavljeni in potrjeni so bili dnevi dejavnosti; četrtna skupnost je ponudila brezplačne 
dejavnosti, katere je šola vključila v letni načrt 

- Na stari šoli se izvaja pouk 3 oddelkov 1. razreda (kosilo je zagotovljeno v eni od učilnic, ki je 
namenska jedilnica). 

 
Izpostavljeno je bilo, da je pri nekaterih učiteljih realizacija pouka 80 %. Na vprašanje, kdaj se ta 
primanjkljaj doprinese, je bilo zagotovljeno, da imajo učitelji zdravniško opravičilo in da sami 
zagotavljajo, da bo snov predelana. Pomislek staršev je bil pri tem, da kvantitativno verjetno res, 
vendar je pri tem kvaliteta podajanja in utrditve snovi lahko vprašljiva. 
 

3. Soglasje k predlogu o izvedbi programa prilagajanja na vodo za 1. in 3. razred 
 
Sklep: Svet staršev OŠ Polje poda soglasje k predlogu o izvedbi programa prilagajanja na vodo za 1. in 
3. razred. 
 

4. Razno: 
 

Poročilo o delovanju šolskega sklada 2015/2016 
 
Odlivi: 3.417,07 € (šola v naravi, valeta za 3 družine, ekskurzija Salzburg, bazar, ekotržnica, 
tekmovanja) 
Prihodki: 3.265,79 € (fundacija 1.050 €, ekotržnica 1.055 €, ostalo) 
Stanje: 3.642,14 € 
 
Fundacija 
 
Sklep: Za vsak svet staršev se pripravi kratko poročilo delovanja ter prihodkov in odhodkov Fundacije. 
 
Pobude: 
 

- Interesne dejavnosti na stari šoli  
 
Zakaj niso interesne dejavnosti na stari šoli enake kot v lanskem letu na novi šoli (nogomet)? 
O tem se je šola pogovarjala s ponudniki, a se niso uspeli dogovoriti Zapletlo se je pri prispevkih staršev, 
saj bi bil prispevek za staro šolo 10 €/mesec, za novo šolo pa 5 € (zaradi financiranja s strani občine).  
 
Za rokomet so uredili tudi na stari šoli – v tem primeru jih gre vaditelj iskat na staro šolo, starši pa jih 
sami prevzamejo na lokaciji Polje 358. 
 

- Vzgoja za zdravje 
 

Za vse razrede je bil pripravljen sklop tem, ki se bodo izvajale v času razrednih ur: 
o Zdrave navade 
o Osebna higiena 
o Zdrav način življenja 
o Preprečevanje poškodb 
o Zasvojenost 
o Odraščanje 
o Pozitivna samopodoba in stres 
o Medosebni odnosi 
o Vzgoja za zdravo spolnost 



 
- Opozorilo staršev - šiše 

S strani staršev je bila podana informacija o pojavu šiše v 9. razredu. Učitelji in starši naj bodo pozorni 
na to. 
 

- Obrazložitev glede medijske informacije o sumu poskusa ugrabitve v Polju 
 
S strani ravnateljice je bila podana informacija, pridobljena s strani policije, da je šlo za lažno 
informacijo oz. da obstaja drug razlog za tako interpretacijo. 
 
S strani staršev je bil podan predlog, da se na spletni strani »varna pot« pozove starše, da se pogovorijo 
z otroci kako ravnati v primeru »nevsakdanjih« dogodkov, ki bi jim bili priča. V šoli so se v nekaterih 
razredih glede tega že pogovarjali razredniki s svojimi učenci. Prav tako je potrebno v razredih 
izpostaviti staršem, da se o tem pogovarjajo z otroci. 
 

- Droga v okolici šole 
 
S strani staršev je bila podana informacija, da je bilo v okolici šole (ob igrišču Zajčkov) opaženo, da so 
mladoletne osebe uživale droge. 
 
Predlog staršev šoli: policijo se pozove, da dela patruljne obhode okoli šole in igrišč proti večeru in 
zvečer. 
 

- Zastrt pogled s cestišča na rob prehoda za pešce 
 

S strani staršev je bil podan predlog šoli, da se poseka grmovje ob prehodu za pešce pri igrišču, saj 
ovira pregled voznikov na dostop na prehod za pešce. 
 

- Neopravičene ure 
 
S strani staršev je bil podan predlog, da bi šola sporočala izostanke učencev od pouka staršem.  
 
Odgovor ravnateljice: Potrebno je zaupanje med starši in otroci. Starši ne morejo zaščititi otroka pred 
vsem. 
 

- Volitve za novega predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev 
 
Podan je bil predlog, da se letos izvedejo volitve za novega predsednika in namestnika Sveta staršev 
in tudi za predstavnika šole na občinski ravni (gospod Ogrič). 
 

- Zajtrk v jutranjem varstvu 
 
Izražena je bila želja za možnost zajtrka v jutranjem varstvu. 
 
Obrazložitev: Zajtrk je možen, če je prijavljeno vsaj 30 otrok. Letos prijav ni bilo dovolj. 
 

- Oglasna deska na stari šoli 
 
Podan je bil predlog, da bi bila oglasna deska na stari šoli v pritličju. Mnenje šole je, da obvestila, ki se 
nanašajo na razredne zadeve in na učence, ostanejo pred razredi in niso na vidnem za vsakega 
mimoidočega v pritličju. 



 
- Zaklenjena stara šola med poukom 

 
Ker stara šola nima receptorja, so vrata stare šole iz zunanje strani zaprta. Zgodil se je neljub dogodek, 
ko je morala mama s svojim otrokom čakati 20 minut (učiteljici je v naprej napovedala zamudo zaradi 
pregleda pri zdravniku), saj ni dobila nikogar na telefon, da bi ji odprl vrata. Očitno je prišlo do 
nesrečnega spleta okoliščin, saj so telefon in vrata povezane s telefonom, ki zvoni v zbornici in na 
podlagi tega lahko odklenejo vhodna vrata. 
 

- Podaljšano bivanje (OPB) 
 
S strani staršev so bile podane pripombe, ker otrok ne morejo iz OPBja vzeti kadarkoli. Z namenom 
učinkovitega dela v OPBju so letos učitelji organizirali OPB tako, da je v njem čas za naloge, ustvarjanje, 
kosilo, sveži zrak. V kolikor ni reda, z otroci ne morejo izvesti zadanega programa, zato naj starši 
prihajajo po otroke po določeni uri. 
 

- Organizacija športnih dni in dnevov dejavnosti 
 
S strani staršev je bil podan predloga, da se učitelje opomni, da  zbiranje za športne dneve ipd. ne 
organizirajo med 08.00 in 08.30, ko je vhod v šolo zaklenjen oziroma je pred šolo največja gneča. 
 

- Jutranje varstvo 
 
S strani staršev je bila podana pripomba, da lahko gredo otroci v jutranjem varstvu le enkrat na 
stranišče. 
 
Obrazložitev: Zadeva ni resnična, da bi bila to praksa. Je pa vse odvisno od okoliščin. 
 

- 160 letnica delovanja šole v Polju 
 
08.04.2017 bo 160 letnica delovanja šole v Polju. Vsi učitelji bodo skozi vse leto delali z učenci kaj v 
zvezi s tem. 
 

- Prostorska stiska 
 
Trend za prihodnje leto je, da bo šola postala v vseh oddelkih trioddelčna (glede na št. rojstev po 
letnikih). 
 
Podana je bila informacija, da je župan potrdil, da naj se z namenom širitve šole odkupi park in bejzbol 
igrišče. V proračunu za leto 2017 je načrtovano, da se zagotovi sredstva za odkup teh zemljišč. 
 
Podana je bila pripomba s strani staršev, da bi se morali starši bolj angažirati, da bi se gradnja širitve 
šole pospešila, zato je bil podan predlog, da se razmisli o neke vrste »šrangi« županu na prireditvi ob 
160 letnici šole. 
 
 


