Zapisnik 1. seje sveta staršev
Osnovne šole Breţice, ki je bila 29. 9. 2010 ob 17. uri v zbornici Osnovne šole Breţice.
PRISOTNI: Aleksander Bratanič (1. c), Marko Ţičkar (2. a), Ţarko Janković (2. b), Mojca Hasičić (2. c),
Sergeja Šinko (3. a), Mojca Suban Ambroţ (3. b), Renata Bibič (3. c), Boštjan Kek (4. a), Nataša Resnik
(4. b), Alenka Černelič Krošelj (4. c), Sonja Ogorevc (5. a), Karmen Šinko (5. b), Natalija Koprivnik (5.
c), Mojca Florjanič (6. a), Barbara Les (6. b), Alenka Drobnič (6. c), Polona Brenčič (7. a), Danica
Radošević (7. b), Irena Detiček (7. c), Robert Štavber (7. d), Tatjana Preskar (8. b), Bojan Urek (8. c),
Dušan Blatnik (9. a), Bojan Vogrinc (9. b), Rebeka Gašparin (4., 5., 7. OŠPP), Marija Škrlec (8., 9. OŠPP)
Opravičeno odsoten: Boris Geršak (9. c)
Odsotni: Duša Najvirt Jeličič (1. a), Andreja Štukelj (1. b), Nataša Nikolič (6. d), Kristina Lukeţ (8. a)
DNEVNI RED:
Pregled zapisnika 3. seje sveta staršev
Pregled dnevnega reda 1. seje in dopolnitev
Konstituiranje sveta staršev
Izvolitev predsednika ter podpredsednika in treh novih članov v svet zavoda
Pedagoško poročilo ravnateljice za šol. l. 2009/2010
Samoevalvacijsko poročilo za šol. l. 2009/2010 (Ivanka Stojanovič)
Razvojni načrt 2010–2015 (mag. Marija Lubšina Novak)
Letni delovni načrt 2010/2011 (mag. Marija Lubšina Novak)
Sprememba pravil o šolski prehrani skupaj z navodili o postopkih subvencioniranja (Joţica
Grubič)
10. Prvi mednarodni otroški folklorni festival – oktober 2010 (Darja Mandţuka)
11. Predlogi in pobude
12. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak je pozdravila navzoče člane, ugotovila sklepčnost, prebrala
predlagani dnevni red in člani so ga soglasno (s 25 glasovi za) sprejeli.
K. 1
Pomočnica ravnateljice Darja Mandţuka je povzela vsebino zapisnika in prebrala sklepe 3. seje sveta
staršev, ki je bila 7. junija 2010. Na zapisnik ni bilo pripomb.
SKLEP 1: Svet staršev Osnovne šole Brežice je potrdil zapisnik 3. seje sveta staršev Osnovne šole
Brežice.
K. 2
Ravnateljica je prebrala predlagani dnevni red in člani sveta staršev so ga soglasno (s 25 glasovi za)
sprejeli.
SKLEP 2: Svet staršev Osnovne šole Brežice je potrdil dnevni red.

1

K 3.
V skladu s poslovnikom sveta staršev je ravnateljica ugotovila, da je svet staršev sklepčen, in povedala, da
bo vodila sejo sveta staršev do izvolitve predsednika in podpredsednika.
SKLEP 3: Na seji je bilo prisotnih 25 članov sveta staršev in ravnateljica je ugotovila, da je svet
staršev sklepčen.
K 4.
Ravnateljica se je zahvalila za preteklo sodelovanje v svetu staršev in svetu šole Bojanu Ureku in Mojci
Suban Ambroţ ter ju povabila k nadaljnjemu sodelovanju.
V razpravi za konstituiranje organov sveta staršev je bil predlagan Bojan Urek za predsednika in Mojca
Suban Ambroţ za podpredsednico. Na glasovanju sta bila soglasno izvoljena: Bojan Urek (s 25 glasovi
za) za predsednika, Mojca Suban Ambroţ (s 25 glasovi za) za podpredsednico. Člani so soglasno sprejeli
sklep, da bosta oba omenjena člana zastopala svet staršev tudi v svetu zavoda. Za tretjega člana iz sveta
staršev v svet šole pa so predlagali in soglasno izvolili Boštjana Keka (s 25 glasovi za).
Zaradi laţjega dogovarjanja o temah in predlogih za nadaljnje seje sveta staršev so se člani dogovorili, da
bodo predloge pošiljali predsedniku sveta staršev Bojanu Ureku na e-naslov bojan.urek@gen-energija.
Člani sveta staršev so predlagali, da naj šola pošilja vabila na seje po pošti – s pripisom, da je gradivo
poslano po elektronski pošti.
Po izvolitvi je vodenje seje prevzel predsednik Bojan Urek.
SKLEP 4: Svet staršev je soglasno (s 25 glasovi za) izvolil Bojana Ureka za predsednika in Mojco
Suban Ambrož za podpredsednico.
Člani sveta staršev so soglasno izvoliti tudi tri predstavnike sveta staršev v svet zavoda, in sicer:
Bojana Ureka, Mojco Suban Ambrož in Boštjana Keka.
Svet staršev je sprejel predlog, naj se vabila na seje pošiljajo po pošti, in sicer s pripisom, da je
gradivo poslano po elektronski pošti.
Člani sveta staršev naj pošiljajo predloge za seje predsedniku sveta staršev na naslov
bojan.urek@gen-energija.
K 5.
Ravnateljica je članom sveta zavoda in vabljenim predstavila pedagoško poročilo za šolsko leto
2009/2010. Poudarila je, da je bil plan izveden v celoti oz. v večjem obsegu, kot je bilo predvideno v
LDN, saj so se določene naloge med letom dodajale – tiste, ki jih v septembru 2009 ni bilo mogoče
predvideti.
Predstavila je tudi projekte, ki jih šola izvaja v okviru različnih konzorcijev, sofinancirata pa jih MŠŠ in
ESS, in sicer: Berem in ustvarjam – se učim (SIMOS 2), Kulturstik, Druţbeno-zgodovinske značilnosti
Srednje Evrope (e-gradiva), ki so v zaključni fazi, ter projekt Individualizacija in personalizacija pouka z
IKT, ki ga šola izvaja ţe 2 leti in bo potekal še do leta 2014.
SKLEP 5: Svet staršev je soglasno (s 25 glasovi za) sprejel pedagoško poročilo Osnovne šole Brežice
za šolsko leto 2009/2010.
K 6.
Ivanka Stojanovič je predstavila samoevalvacijsko poročilo za leto 2009/2010 z naslovom Analiza stanja o
gibanju in prehrani učencev OŠB (longitudinalna spremljava).
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SKLEP 6: Svet staršev Osnovne šole Brežice je brez razprave soglasno potrdil samoevalvacijsko
poročilo.
K 7.
Ravnateljica je predstavila razvojni načrt 2010/2015 in izpostavila temeljne poudarke iz njega: pomen in
obvladovanje različnih vrst pismenosti pri učencih, navajanje učencev na zdravo prehrano in dovolj
gibanja, spoštovanje različnosti in nenasilno vedenje ... Temeljna usmeritev šole bo tudi teţnja k
povezanosti oddelčnih skupnosti v šolsko skupnost kot celoto. (V smislu realizacije tega cilja je bil 23.
septembra 2010 ţe izveden kulturni dan: različno stari učenci – starostno heterogene skupine – so skupaj
izvajali delavnice na temo solidarnosti. Člani so pozdravili tako obliko dela.)
SKLEP 7: Svet staršev je soglasno sprejel razvojni načrt 2010–2015 Osnovne šole Brežice.
K 8.
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt šole za šolsko leto 2010/2011, v katerem pripada posebno
mesto obveznim oblikam in vsebinam dela ter projektom, ki jih bo šola izvajala v šolskem letu.
Izpostavila je deficitarnost nekaterih kadrov za izvajanje obveznega programa OŠ (defektolog, logoped) in
posledično neustrezno zasedena delovna mesta (kljub razpisom) ter poudarila, da sta se dve delavki šole
odločili za dodatno izobraţevanje na PeF Koper. Šola bo delavkama pomagala tako, da jima bo plačevala
potne stroške (sluţbeni avtomobil) in stroške bivanja, ko bosta imeli predavanja v petek popoldne in v
soboto.
SKLEP 8: Svet staršev je soglasno sprejel letni delovni načrt Osnovne šole Brežice.
K 9.
Ravnateljica je poudarila, da so bile v skladu z novo zakonodajo s 1. septembrom 2010 uvedene
spremembe na področju organiziranja šolske prehrane. Glede na enomesečno uporabo Pravil o šolski
prehrani skupaj z navodili o postopkih subvencioniranja (v nadaljevanju Pravila) pa je na osnovi sklepov
učiteljskega zbora, šolske skupnosti predlagala spremembe in dopolnitve 3. odstavka 7. točke Pravil.
Predlagala je naslednje spremembe oz. dopolnila:
a) Malice in kosila
 Odjava bo moţna do 9.00, in sicer za isti dan:
o pri blagajničarki
o po telefonu (samo na telefonskih številkah 07/466-02-00 in 040/842-514)
o preko spletne aplikacije – v koledarju bo moţno označiti dneve, ko bo otrok odsoten.
 Če odjave ne bo oz. ne bo pravočasna, bo obračunana polna cena obroka.
 Vsak dan bo blagajničarka po 9. uri vnesla v računalniški program za evidenco prehrane imena
odsotnih učencev, če starši njihove odsotnosti ne bodo pravočasno sporočili.
 Če bodo starši odjavili obrok in sporočili, da bo otrok odsoten točno določeno število dni (npr. 5 dni),
jim dan pred otrokovim prihodom v šolo ne bo potrebno najaviti, da bo otrok ponovno prisoten v šoli
in da bo jedel (malico/kosilo).
 Če bodo starši odjavili odsotnost otroka za nedoločen čas, bodo morali najmanj en dan pred prihodom
otroka v šolo prijaviti malico oz. kosilo.
 Za evidentiranje kosil bodo učenci uporabljali kartice; prva kartica bo za učence brezplačna.
 Če bo učenec pozabil kartico ali jo bo izgubil, bo moral priti do 9. ure k blagajničarki po nadomestno
kartico.
 Blagajničarka bo zabeleţila številko nadomestne kartice, ki je bila izdana učencu, program pa bo s te
kartice obračunaval kosila.
 Kartico bo moţno isti dan uporabiti večkrat, zato jo bo moral učenec skrbno varovati, da ne bi
prihajalo do zlorab.
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Če se bosta isti dan pojavili na čitalcu v jedilnici nadomestna in »prava« kartica, bo kosilo obračunano
dvakrat.
Ob morebitni izgubi kartice bo šola za izdelavo nove kartice staršem obračunala:
o 5 EUR (na poloţnici za prehrano), učenec pa bo do izdaje nove kartice koristil nadomestno
(varianta 1)
o ali pa bo učenec plačal 2 EUR kavcije za nadomestno kartico, blagajničarka pa mu bo ob
vračilu nepoškodovane kartice ta denar vrnila (varianta 2).

b) Kosila – dva načina obračunavanja kosil:
 Za evidentiranje kosil bodo učenci uporabljali kartice.
 Glede na število zapisov v računalniškem programu bo šola staršem zaračunala mesečno ceno kosila
in skupni strošek kosil, in sicer:
o če bo učenec jedel več kot 2/3 delovnih dni v posameznem mesecu, se bo štelo, da je reden
abonent, in bo imel niţjo ceno obroka; za koriščenje obroka se bo štelo tudi, če bodo starši
obrok pravočasno odjavili (do 9. ure za isti dan);
o če bo učenec jedel kosilo samo 1/3 delovnih dni v mesecu, se bo štelo, da ni abonent, in bo
plačal višjo ceno obroka. Če bodo ţeleli starši tudi v tem primeru plačati niţjo ceno kosil,
bodo morali vsak mesec opraviti odjavo kosil za preostale dneve. Primer: če otrok jé kosilo
samo vsako sredo, lahko starši naredijo na začetku meseca odjavo za vse preostale dni v
mesecu (razen sred) in bodo imeli tudi za manjše število kosil niţjo ceno.
c) Cene – predlogi novih cen:
 redni naročniki prehrane (abonenti) bi imeli nespremenjeno ceno kosila, in sicer:
o 1. in 2. razred: 1,60 EUR
o 3., 4., 5., 6. razred: 1,70 EUR
o 7., 8., 9. razred: 1,80 EUR
 občasnim naročnikom pa bi ceno povišali za 0,10 EUR (varianta 1: za cca 5%), in sicer bi veljale
naslednje cene kosil:
o 1. in 2. razred: 1,70 EUR
o 3., 4., 5., 6. razred: 1,80 EUR
○ 7., 8., 9. razred: 1,90 EUR
 občasnim naročnikom bi ceno povišali za 0,20 EUR (varianta 2: za cca 10 %), in sicer bi po novem
veljale naslednje cene kosil:
o 1. in 2. razred: 1,80 EUR
o 3., 4., 5., 6. razred: 1,90 EUR
o 7., 8., 9. razred: 2,00 EUR
Člani sveta staršev so po razpravi izoblikovali stališče, da bi redni naročniki kosil plačevali
nespremenjeno ceno kosil, medtem ko bi se občasnim odjemalcem zvišala cena za 0,20 EUR (za cca
10%), in stališče, da naj šola za nadomestne kartice obračunava 5 EUR (po poloţnici za prehrano). Cene
bi začele veljati z vzpostavitvijo (po testnem obdobju delovanja) spletne aplikacije za prijavo/odjavo
prehrane in z nadomestitvijo starih kartic z novimi – predvidoma s 1. 1. 2011.
Ravnateljica je predstavila internetno aplikacijo v okviru projekta SIMOS 3, ki omogoča vstop v spletno
aplikacijo za prijavo/odjavo prehrane. Opozorila je, da je za dostop potreben račun Live ID in da bo
računalnikar OŠB izdelal video vodiče, s pomočjo katerih bi si lahko zainteresirani starši ustvarili
omenjeni račun ter tako nemoteno dostopali do predstavljene računalniške aplikacije.
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Glede varovanja kartic je predlagala, da morajo učenci skrbno paziti nanje; lahko jih imajo zaklenjene v
garderobnih omaricah, mlajši učenci pa pri učiteljici v učilnici (OPB). Izpostavila je, da je potrebno
učence navajati na skrbno upravljanje z lastnino.
Ravnateljica je seznanila člane z deleţem subvencioniranih kosil v šolskem letu 2010/2011; ta se je v
primerjavi s šolskim letom 2009/2010 drastično spremenil – upadlo je število učencev, ki so po novi
zakonodaji upravičeni do subvencioniranega kosila.
Šola bo spremljala, kdo so neplačniki, in jih poskušala usmeriti po pomoč na Center za socialno delo
Breţice.
Ravnateljica je povedala, da šola od začetka šolskega leta izvaja projekt Jabolko in da bo z novembrom
ponovno uvedla plačevanje projekta – 1 EUR mesečno po poloţnici. Plačevanje je bilo začasno
ustavljeno, ker je bilo na tej postavki še neporabljenega denarja.
SKLEP 9: Po razpravi in tehtanju možnosti so člani sveta staršev soglasno sprejeli sklep o
predlaganih spremembah in dopolnitvah 3. odstavka 7. točke Pravil ter podprli predloga sveta
staršev in sprejeli sklep, da bo ostala cena kosil za stalne abonente nespremenjena, pri čemer se
šteje, da je učenec stalni naročnik, če bo jedel več kot 2/3 delovnih dni v mesecu, občasni porabniki
kosil pa bodo plačali za 0,20 EUR (za cca 10%) višjo ceno (varianta 2); nove cene za občasne
uporabnike bi začele veljati z vzpostavitvijo (po testnem obdobju delovanja) spletne aplikacije za
prijavo/odjavo prehrane in z nadomestitvijo starih kartic z novimi – predvidoma s 1. 1. 2011.
Sprejet je bil tudi sklep, da bo šola za izdajo nadomestne kartice obračunavala staršem 5 EUR po
položnici za prehrano (varianta 1).
Z novembrom bo šola ponovno uvedla plačevanje projekta Jabolko v šoli – 1 EUR mesečno – po
položnici.
K 10.
Pomočnica ravnateljice Darja Mandţuka je predstavila program mednarodnega folklornega festivala, ki bo
potekal med 13. in 17. oktobrom v sodelovanju z Osnovno šolo Artiče, Kulturno-prosvetnim društvom
Oton Ţupančič Artiče ter dvema osnovnima šolama iz Poljske in Češke. Izpostavila je, da je še nekaj
prostih mest za nastanitev otrok, zato je apelirala na oddelčne predstavnike 4., 5., in 6. razreda, da o tem
seznanijo starše na roditeljskem sestanku.
SKLEP 10: Svet staršev je soglasno sprejel pobudo za sodelovanje pri organizaciji prenočišč za tuje
otroke.
K 11.
Psihologinja Jadranka Čabraja je podala informacijo o stanju šolskega sklada. Ker zakonodaja ne
dovoljuje zbiranja prostovoljnih prispevkov preko poloţnic, je svet staršev predlagal, naj se sklad polni na
podlagi zbiranja denarja (prispevke bi zbiral oddelčni predstavnik sveta staršev). Predlagali so, da naj bi
vsak predstavnik oddelka v svetu staršev s pomočjo staršev svojega oddelka zbral cca 50 EUR za šolski
sklad.
SKLEP 11: Svet staršev je soglasno sprejel, da denar za šolski sklad zbirajo člani sveta staršev –
vsak v svojem oddelku.
K 12.
Mojca Suban Ambroţ je postavila vprašanje o faktorju varnosti zaradi bliţine gradbišča (izgradnja športne
dvorane v neposredni bliţini šolske stavbe). Ravnateljica je odgovorila, da je za varnost poskrbljeno, saj
so izvajalci del zavarovali območje po zakonskih predpisih. Prav tako so pazili, da niso zaprli poţarnega
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izhoda, ki omogoča izhod učencev v primeru alarma. Poudarila je, da so hrup in vibracije posledica
nabijanja pilotov, omenjena dela pa se bodo zaključila 30. 9 2010.

Zapisnikarica:
Antonija Baznik

Predsednik sveta staršev:
Bojan Urek, s. r.
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