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Zapisnik 

 

3. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 16. 6. 2011 ob 17.30 uri v zbornici Osnovne 

šole Brežice. 

 

PRISOTNI: Duša Najvirt Jeličič (1. a), Andreja Štukel (1. b), Aleksander Bratanič (1. c), Mojca 

Hasičić (2. c),  Mojca Suban Ambrož (3. b), Mojca Vesel Radić (3. d), Boštjan Kek (4. a), Sonja 

Ogorevc (5. a),  Polona Brenčič (7. a), Danica Radošević (7. b), Elica Tomše (8. a), Tatjana 

Preskar (8. b), Bojan Urek (8. c), Boris Geršak (9. c), Rebeka Gašparin (4., 5., 7. OŠPP) 

 

Odsotni: Marko Žičkar (2. a), Žarko Janković (2. b), Sergeja Šinko (3. a), Renata Bibič (3. c), 

Nataša Resnik (4. b), Alenka Černelič Krošelj (4. c), Karmen Šinko (5. b), Natalija Koprivnik (5. 

c), Mojca Florjanič (6. a), Barbara Les (6. b) Alenka Drobnič (6. c), Nataša Nikolič (6. d), (1. b), 

Irena Detiček (7. c), Robert Štavber (7. d), Dušan Blatnik (9. a), Bojana Vogrinc (9. b), Marija 

Škrlec (8., 9. OŠPP). 

 

DNEVNI RED:  

1. Pregled zapisnika 2. seje 

2. Pregled dnevnega reda 3. seje 

3. Pravilnik o šolskem koledarju (delovna sobota 8. oktober 2011 – predlog)  

4. Šolski koledar za šolsko leto 2011/2012  

5. Predlog LDN za šolsko leto 2011/2012 

- prenovljeni učni načrti 

- šole v naravi in dnevi s posebno vsebino (kulturni, naravoslovni, tehniški in 

športni dnevi) 

- zunanja diferenciacija v 9. razredu pri SLO, MAT in TJA    

- izbirni predmeti v šolskem letu 2011/2012  

- podaljšano bivanje  

- inovacijski projekti (Korak za korakom do kvalitetnega znanja, Angleščina v 1. 

triadi, ŠVZ kot interesna dejavnost) 

- šolska prehrana (prijava na regresirano malico in kosilo) (Jadranka Čabraja) 

6. Evalvacija vzgojnega načrta (Ivanka Stojanović) 

7. Shema šolskega sadja in dodatna nabava jabolk v šolskem letu 2011/2012 

8. Fotografiranje v šolskem letu 2011/2012 (izbor ponudnikov) (Darja Mandžuka) 

9. Učbeniški sklad – evidenca učbenikov za šolsko leto  2011/2012  (Lidija  Geršak) 

10. Predlogi, pobude članov sveta staršev za delo v prihodnjem šolskem letu 2011/2012 

11. Razno (predstavitev vsebine razgovora članov Svetov staršev z ministrom  Lukšičem 

(Bojan Urek) 

 

Predsednik Bojan Urek je pozdravil navzoče in preveril sklepčnost članov na 3. seji sveta staršev. 

Ugotovil je, da svet ni sklepčen, saj je bilo prisotnih le 15 članov. Na podlagi 30. člena 

Poslovnika sveta staršev Osnovne šole Brežice je predsednik pričetek seje preložil za 30 min. 

Seja se je pričela ob 18.00 uri. 

 

K 1. 
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Ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak je pozdravila navzoče člane in prebrala zapisnik 2. seje 

sveta staršev. Opravičila se je zaradi napake, na katero je opozorila članica sveta staršev Elica 

Tomše. Njeno ime je bilo namreč napisano med prisotnimi in odsotnimi. Članica je bila prisotna 

na 2. seji sveta staršev. 

Pri 10. točki zapisnika je Marija Lubšina Novak povedala, da s strani šole na Občino še ni bila 

posredovano vprašanje glede nove ureditve prometno-varnostnega režima v okolici šole ob 

dokončanju športne dvorane. Ravnateljica je vprašanje izpostavila Svetu za preventivo in varnost 

v cestnem prometu, vendar je ta predlagal, da bi za informacijo zaprosili Anico Hribar, vodjo 

oddelka za družbene dejavnosti pri Občini Brežice. 

Pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka se je še enkrat zahvalila vsem staršem, ki so gostili 

otroke s Češke. 

SKLEP 1 

Zapisnik 2. seje je bil s podanimi obrazložitvami potrjen brez pripomb.  

 

K 2. 

Predsednik sveta staršev Bojan Urek je prebral predlagani dnevni red in povprašal, če bi kdo želel 

še kaj dodati. Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je svet staršev sprejel predlagani dnevni red.  

SKLEP 2 

Svet staršev Osnovne šole Brežice je potrdil dnevni red.  

 

K 3. in K 4. 

Ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak je pojasnila, da sta bila Pravilnik o šolskem koledarju in 

šolski koledar za leto 2011/2012 poslana članov sveta staršev v gradivu zaradi lažjega planiranja 

obveznosti in dopustov v naslednjem šolskem letu ter zaradi lažjega odločanja (pravna podlaga) o 

spremembi šolskega koledarja, ki jo na predlog učiteljskega zbora predlaga šola. 

Utemeljitev: 8. oktobra 2011 bo v Brežicah potekalo 17. državno preverjanje usposobljenosti 

ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Šola bi omenjeno tekmovanje in prisotnost 

različnih strokovnjakov izkoristila za izvedbo tehničnega dne z delavnicami za učence, zato 

predlaga, da bi imeli v soboto, 8. 10. 2011,delovno soboto in v petek, 6. 4. 2012, prost dan.  

SKLEP 3 in 4 

Svet staršev je soglasno potrdil predlog za spremembo koledarja - izvedba delovne sobote 

dne 8. oktobra 2011 in prost dan v petek, 6. 4. 2012. 

 

K 5.  

a) Ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak je pri prvi alineji 5. točke pojasnila, da gre pri 

učnih načrtih v bistvu za prenovo obstoječih. Spremembe so v začetnih razredih vsakega  

triletja. V prvem razredu se uvaja opismenjevanje, ki bo prilagojeno predznanju učencev. 

Novosti bodo v prihajajočem šolskem letu tudi v četrtem in sedmem razredu pri različnih 

predmetih. Zavod za šolstvo je v mesecu maju in juniju v ta namen izvajal usposabljanja 

učiteljev vseh predmetnih področij. Natančneje bodo prenovljeni učni načrti predstavljeni 

laični javnosti v začetku šolskega leta 2011/2012. 

 

b) Predstavljeni so bili termini in kraji za izvedbo šol v naravi ter dnevi s posebno vsebino.  

Pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka je predstavila termine in kraje za izvedbo šol v 

naravi ter dneve s posebno vsebino, ki bodo potekali  po naslednjem seznamu: 

 

Kulturni, tehniški, naravoslovni  dnevi  … - CŠOD (Centri šolskih in obšolskih dejavnosti): 
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- 8. in 9. september 2011 – 8. in 9. razred/po Prešernovih stopinjah (kulturni dan) 

- 23., 24. in 25. april 2012 – 6. razred/Groharjeva hiša na Sorici (kulturni dan) 

- 8. maj 2012 – 7. razred/Muzej premogovništva Velenje (tehniški dan) 

- april 2012 – 9. razred/Kraški rob (naravoslovni dan) 

 

Kulturni, tehniški, naravoslovni, športni dnevi v izvedbi delavcev OŠB in zunanjih sodelavcev:  

- september 2011 – 6. –  9. razred / izbirni športni dan  

- september/oktober 2011 – 2. razred /TD (zbirno reciklažni center Boršt) 

- september/oktober 2011 – 6. – 9. razred / planinski pohod 

- september 2011 – 3. razred / Banova domačija Artiče 

- september 2011 – 1. razred / Sadjarska pot Artiče 

- oktober 2011 – 4. razred / planinski pohod  

- maj 2012 – 6. razred / TD (Žaga in tovarna v Šentjerneju) 

- maj 2012 – 9. razred / TD (Tehnični muzej Bistra) 

- maj 2012 – 3. razred / KD (Galerija Božidar Jakac Kostanjevica) 

- junij 2012 – 5. razred / ND (Pišece, Bizeljsko) 

- junij 2012 – 2. razred / ND (Zaključna ekskurzija v Kostanjeviško jamo)  

- junij 2012 – 2. razred / KD (Galerija Božidar Jakac Kostanjevica)  

- junij 2012 – 5. razred / ND  (domača pokrajina Pišece, Bizeljsko) 

- junij 2012 – 1. razred / ND (Živalski vrt Ljubljana) 

- junij 2012 – 4. razred / ND (Hiša eksperimentov in šolski muzej Ljubljana) 

- junij 2012 – 4. razred / ŠD (Dolenjski muzej Novo mesto) 

- junij 2012 – 3. razred / KD (Znamenitosti Ljubljane) 

- junij 2012 – OŠPP (grad Prestranek) 

 

Ekskurzija devetošolcev v Gardaland  

 16. september 2011 

 

Naravoslovne šole v naravi v CŠOD (Centri šolskih in obšolskih dejavnosti): 

- od 5. do 7. 12. 2011 – 4. razred / Dom Jurček Kočevje (2 ND, 1 ŠD) 

- od 7. do 9. 12. 2011 – 4. razred / Dom Jurček Kočevje (2 ND, 1 ŠD) 

- od 27. 2. do 2. 3. 2012 – 8. razred / Dom Štrk 

- od 5. do 9. 3. 2012 – 8. razred / Dom Štrk 

- od 12. do 16. 3. 2012 – 7. razred / Dom Trilobit 

- od 19. do 23. 3. 2012 – 7. razred / Dom Trilobit 

- od 23. do 25. 4. 2012 – 5. razred / Dom Soča (3 ŠD) 

- od 7. do 9. 5. 2012 – 3. razred / Dom Čebelica (1 ND, 2 ŠD) 

- od 9. do 11. 5. 2012 – 3. razred / Dom Čebelica (1 ND, 2 ŠD) 

 

Zimska šola v naravi v Športnem centru Pohorje na Mariborskem Pohorju: 

- 30. 1. do 3. 2. 2012 – 6. razred / depandansa Videc  

 

Plavanje (plavalni dnevi, plavalni tečaji) 

- november 2011 – 3. razred / plavalni tečaj (plavalno opismenjevanje) 

- marec 2012 – 1. razred / plavalni tečaj (prilagajanje na vodo) 
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- maj/junij 2012 – 2. razred / plavalni dan v Čateških Toplicah (plavalno opismenjevanje) 

- junij 2012 – 5. – 9. razred  OŠ in OŠPP /  plavalni dan  

 

Poklicno usmerjanje  

- oktober, november – 9. razred / programi SŠC  Krško 

 

Gledališke, filmske in lutkovne predstave 

- v okviru kulturnih dni – med šolskim letom  

 

Karmen Lipej Tramšek je podala predlog, da bi otroci lahko Šolo v naravi preživeli na Banovi 

domačiji v Artičah. Ta predlog naj bi se upošteval v šolskem letu 2012/2013. 

Bojan Urek je članom sveta zavoda povedal, da bo 6. 7. 2011 podjetje GEN energija v sklopu 

nove zgradbe v Krškem odprla Hišo eksperimentov, in sicer s področja energetike. Povabil je 

učitelje, da načrtujejo obiske, oglede in delavnice z učenci – med drugim tudi 3D makete jedrske 

elektrarne in eksperimentalni del. 

 

c) Glede zunanje diferenciacije je ravnateljica pojasnila, da je predlog članov strokovnih 

aktivov MAT, SLO in TJA ter učiteljskega zbora OŠ Brežice, da bi zunanjo diferenciacijo 

pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku – angleščini v šolskem letu 2011/2012 izvajali le 

v devetem razredu, v ostalih razredih a bi imeli pri omenjenih predmetih heterogene skupine. 

Namen te odločitve je doseči boljše učne rezultate pri učencih, saj so bili letošnji rezultati 

nacionalnega preverjanja znanja najslabši v zadnjih desetih letih. 

 

d) Glede izbirnih predmetov je ravnateljica pojasnila, da ima šola možnost izvedbe izbirnih 

predmetov v 33 skupinah (in delitvah, kjer je to po normativih dovoljeno), kar skupaj za 

OŠB v prihodnjem šolskem letu pomeni 33 skupin in 3 delitve – glej preglednico: 

 

Družboslovno-humanistični sklop 
 

Predmet 

Razred  

SKUPAJ 

 

7. razred 8. razred 9. razred Št. skupin 

Nemščina I 38 5 1 44 2 

Nemščina II  20 2 22 1 

Nemščina III   18 18 1 

Filozofija 5 14 11 30 2 

Verstva in etika  1  1 2 1 

Likovno snovanje I 9   9 1 

Likovno snovanje II  10  10 1 

Likovno snovanje III   33 33 2 

Gledališki klub 18 1 8 27 1 

Šolsko novinarstvo 13 5 2 20 1 

Retorika   3 3 1 

Literarni klub - 1 1 2 1 

Življenje človeka na zemlji  13  13 1 

Raziskovanje domačega kr…   21 21 1 

Glasbena vzgoja 3 2 - 5 1 

Starinski in družabni plesi 5 - - 5 1 

Umetnostna zgodovina 2 - 2 4 1 

                 

Naravoslovno-tehnični sklop 
 

Predmet 

Razred  

SKUPAJ 

 

7. razred 8. razred 9. razred Št. skupin 
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Računalništvo – UB 14   14 1 

Računalništvo – M  13  13 1 

Računalništvo – RO   11 11 1 

Sodobna priprava hrane 6 6 - 12 1 

Robotika v tehniki  15  15 1 

Obdelava gradiv – les 4 10 2 16 1 

Košarka 6 15 5 26  

4 + 1 Rokomet 11 4 8 23 

Nogomet 22 11 13 46 

Šport za sprostitev  7 15 13 35 1 +1 

Šport za zdravje – A 15 7 6 28 2 +1 

Šport za zdravje – O 5 14 3 22 

                                                                                                                                                        
Ravnateljica je še pojasnila, da bo v septembra še možen prehod iz skupine v skupino.  

 

e) Podaljšano bivanje bo v šolskem letu 2011/2012 organizirano kot do sedaj, in sicer do 16.30 

ure. Dodeljenih imamo 176 ur podaljšanega bivanja. Jutranje varstvo za učence 1. razreda 

OŠ in OŠPP (od 1. do 5. razreda) pa ima šola organizirano od 5.50 ure dalje. 

 

f) Inovacijske projekte je predstavila pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka. Inovacijski 

projekti, ki jih bo šola izvajala v naslednjem šolskem letu, so: Korak za korakom do 

kvalitetnega znanka (spodbujanje in razvijanje socialnih veščin ter ustvarjalnosti pri učencih 

prvega razreda), Angleščina v prvem triletju (»jezikovna kopel«), Športna vzgoja kot 

interesna dejavnost (omogočanje 5 oz. 4 ure ŠVZ za učence od  1. do vključno 4. razreda 

OŠ),  Fleksibilno izvajanje pouka v 5. razredu (razredničarki 5. a  in 5. c oddelka Mojca 

Đorđević in Klaudija Horvat bosta določene predmete poučevali v obeh oddelkih).  

 

g) Glede šolske prehrane je ravnateljica povedala, da ostane za enkrat vse nespremenjeno –

glede na minulo šolsko leto. 

SKLEP 5 

Sklep sveta staršev je bil, da se »Gardaland« uvrsti v letni delovni program šole  za šolsko 

leto 2011/2012. Hkrati so člani potrdili tudi ostali predlagani program dela – vključno z 

zunanjo diferenciacijo v 9. razredu. 

  

K 6.  

Pedagoginja Ivanka Stojanović je povedala, da pri vzgojnem načrtu še naprej sledimo našemu 

skupnemu cilju – sooblikovanju dobrega človeka z odločnim znanjem. Učence vzgajamo k 

nenasilju – za sodelovanje, spoštovanje, strpnost, sprejemanje drugačnosti, odgovoren odnos do 

sebe, drugih in širšega okolja. Vzgojni načrt uresničujemo skozi celoten vzgojno-izobraževalni 

proces in z izvajanjem preventivnih dejavnosti v okviru različnih projektov (prikriti kurikulum).  

Od septembra do junija smo na OŠ Brežice v okviru projekta Zdrava šola izvedli več 

preventivnih dejavnosti, v katere so bili vključeni učenci, učitelji in starši. Učence od 6. do 9. 

razreda smo poučili o varni rabi interneta oz. o tem, kako zaščititi osebne podatke na Facebooku. 

Predavanje je vodil zunanji izvajalec Tilen Dominko. Učenci z učnimi težavami so bili vključeni 

v medvrstniško pomoč. Učenka devetega razreda je bila izbrana za prostovoljko leta. Učenci 1. 

triletja so se v letošnjem šolskem letu vključili v nagradni natečaj SAFE–SI.  

Po programu šole za starše v letošnjem šolskem letu so bile izvedena predavanja in delavnice za 

starše (učenje učenja, učne navade, vaje za uspešno branje, postavljanje mej...). V mesecu 
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februarju (9. 2. 2011) je predavanje za starše izvedel tudi zunanji sodelavec Mare Juhant, in sicer 

za starše učencev od 5. do 8. razreda na temo Pogovor z najstnikom in postavljanje meja. 

V novembru (17. 11. 2010) je bila šola vključena v kampanjo NE-ODVISEN.SI.  

Učenci 3. triletja so bili vključeni v zdravstveno vzgojni program za zmanjšanje obolevnosti in 

umrljivosti za rakom. Program se imenuje Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje. Učenci so 

imeli tematske ure, kjer so spoznavali škodljivost kajenja in podpisovali slovesne obljube, da v 

šolskem letu 2010/11 ne bodo prižgali cigarete. Za učence 3. triletja je bil izveden delni kulturni 

dan na temo Predsodki, revščina, socialna izključenost. Učenci so si ogledali film Princeska z 

napako, ki so ga posneli učenci OŠB in je nastal v okviru projekta Berem, ustvarjam – se učim 

(SIMOS 2) ter se udeležili delavnic, kjer so razmišljali o tem, kaj so predsodki, stereotipi in 

diskriminacija. Spoznavali so, kako prepoznamo človeka v stiski in kako naj mu pomagajo. 

Razredniki so izvedli razredne ure na temo razvijanje dobrih medsebojnih odnosov. V delo v 

oddelku se je vključevala tudi ŠSS. Učenci so tekmovali v znanju o poznavanju sladkorne bolezni 

in usvojili 8 bronastih priznanj na šolskem t ter 2 srebrni na državnem tekmovanju.  

V sodelovanju z LAS Brežice so bile izvedene delavnice na temo Žuram s prijatelji, ne z drogo. 

Namen delavnic je bil ozavestiti učence o nevarnosti uživanja drog in drugih nevarnih substanc. 

V okviru projekta Zdrava šola še naprej spodbujamo ustrezno in zadostno gibanje učencev ter 

zdravo prehrano. Učencem omogočamo pestro izbiro gibalnih interesnih dejavnosti ter jih 

spodbujamo k uživanju zdrave prehrane. Še naprej smo izvajali projekt Jabolko v šoli in Shema 

šolskega sadja.  

 

Tudi v prihodnjem šolskem letu bomo posebno pozornost namenili razvijanju dobrih medosebnih 

odnosov, preprečevanju nasilja, varni rabi interneta, spodbujanju rednega opravljanja šolskih 

obveznosti (domače naloge) in upoštevanju pravil šolskega in hišnega reda. 

 

Učiteljski zbor je na ocenjevalni konferenci dne 9. 6. 2011 predlagal dopolnitev Vzgojnega 

načrta, ki se nanaša na peto poglavje o pohvalah, priznanjih in nagradah. 

V  petem poglavju Pohvale, priznanja in nagrade se dodata dve novi postavki, ki se glasita: 

Medalje za športno področje se v 9. razredu podeljujejo: 

 učencem za uspešno zastopanje šole v 3 različnih športih in na različnih stopnjah 

tekmovanja – vključno s področnim tekmovanjem in višje. 

Knjižno nagrado in majico šole se v 9. r podeli: 

 učencu, ki ga učiteljski zbor predlaga za NAJ UČENCA generacije. 

Pri postavki Knjižne nagrade se črta zadnja alineja: 

 naj učencu iz športa  

Pri vseh postavkah o pohvalah, priznanjih in nagradah se doda obrazložitev glede na razrede: 

Pisne pohvale se od 4. – 9. razreda podeljujejo za: 

Priznanja se od 5. do 9. razreda podeljujejo za: 

Knjižne nagrade se od 4. do 8. razreda podeljujejo za:  

SKLEP 6 

Svet staršev je soglasno sprejel spremembe vzgojnega načrta.  

 

K7 

Ravnateljica je povedala, da se bo shema šolskega sadja nadaljevala tudi v prihodnjem šolskem 

letu, kar pomeni, da bodo otroci poleg malice 3 x tedensko dobivali še sadje. Za preostala dva 
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dneva bodo starši po sklepu sveta staršev z dne 16. 6. 2011 še naprej prispevali mesečno 1€. 

Predlagala je, naj bi tudi v bodoče ostal prispevek staršev, saj otroci sadje pojedo.  

SKLEP 7 

Svet staršev je soglasno potrdil prispevek 1€ mesečno za dodatno nabavo jabolk. 

 

K8 

Pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka je povedala, da je šola za fotografiranje otrok v šolskem 

letu 2011/2012 prejela tri ponudbe, in sicer s strani Studio Ventura, fotografske storitve d.o.o. 

Brežice, Foto studio in trgovina Rožman, Rožman Srečko s.p. Brežice in Prijatelj & Prijatelj 

d.o.o. Ljubljana. Ponudbe za fotografije so med seboj primerljive, starši pa so se odločili za 

ponudnika Prijatelj & Prijatelj d.o.o., saj je ponudil tudi sponzoriranje šolskega glasila Šolopis. 

SKLEP 8 

Svet staršev je soglasno potrdil ponudnika Prijatelj & Prijatelj d.o.o. Ljubljana za 

fotografiranje v šolskem letu 2011/2012. 

 

K9 

Mag. Marija Lubšina Novak je člane sveta seznanila z končnim seznamom učbenikov iz 

učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto po spodnjem seznamu: 

 

Seznam učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2011/2012 

               

2. razred 

Avtor in naslov učbenika Založba 

T. Jamnik et al.: S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, učbenik za 

slovenščino 

MKZ 

 

3. razred 

Avtor in naslov učbenika Založba  

M. Grginič et al.: MOJE BRANJE – SVET IN SANJE, berilo za 

slovenski jezik in književnost 

IZOLIT 

 

4. razred 

Avtor in naslov učbenika Založba  

S. Saksida et al.: BERILO ZA RAZVEDRILO IZOLIT 

S. Maidment et al.: HAPPY STREET 1, učbenik 

za angeški jezik 

MKT 

M. Umek et al.:  DRUŽBA IN JAZ 1 MODRIJAN 

A. Kolman et al.: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4 

 

ROKUS-KLETT 

 

5. razred 

Avtor in naslov učbenika Založba  

B. Golob et al.: NA KRILIH BESED, berilo MKZ 

M. Umek  et al.:  DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za spoznavanje 

družbe  

MODRIJAN 

D. Skribe Dimec et al.: RAZISKUJEMO, GRADIMO 5, učbenik za DZS 
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naravoslovje in tehniko 

G. Torkar et al.: GOSPODINJSTVO 5 ROKUS –

KLETT 

S. Maidment et al.: HAPPY STREET 2, učbenik za angleščino MKT 

A. Pesek: GLASBA 5 MKZ 

 

6. razred 

Avtor in naslov učbenika Založba  

B. Golob et al.: KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo  MKZ 

M. Dornik et al.: KOCKA 6, učbenik za matematiko MODRIJAN 

S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6 ROKUS-

KLETT 

M. Rode et al.: PRVI KORAKI V PRETEKLOST – KORAKI V 

ČASU, učbenik za zgodovino 

DZS 

H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO ROKUS - 

KLETT 

B. Mihelič et al.:  NARAVOSLOVJE 6 ROKUS-

KLETT 

T. Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 6 DEBORA 

 

7. razred 

Obvezni predmeti 

Avtor in naslov učbenika Založba  

M. Mohor et al.: SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo 

 

MKZ 

M. Dornik et al.: KOCKA 7, učbenik  za matematiko MODRIJAN 

A. Brecelj et al.: NARAVOSLOVJE ZA 7. RAZRED DZS 

O. Janša – Zorn et al.: KORAKI V ČASU, Od prazgodovine skozi 

stari in srednji vek 

DZS 

S. Hribar et al.: DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA i2 

T. Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 7 DEBORA 

J. Senegačnik: SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, učbenik za 

geografijo 

MODRIJAN 

B.Oblak: GLASBA DO 18. STOLETJA DZS 

 

Izbirni predmeti 

Avtor in naslov učbenika Založba  

H. Orešič et al.: WEGWEISER 1, učbenik za izbirni predmet iz 

nemšega jezika 

ZO 

 

8. razred 

Obvezni predmeti 

 Avtor in naslov učbenika Založba 

M. Honzak et al.: DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo MKZ 

M. Dornik e tal.: KOCKA 8, učbenik za matematiko MODRIJAN 
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M. Košele et al.: KEMIJA 8 TZS 

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1 MODRIJAN 

M. Žvanut et al.: VZPON MEŠČANSTVA, učbenik za zgodovino MODRIJAN 

K. Kolenc Kolnik et al.: SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, 

učbenik za geografijo 

MODRIJAN 

M. U. Nastran et al.: DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA i2 

B. Oblak: GLASBA V 18. IN 19. STOLETJU DZS 

T. Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 8 DEBORA 

 

Izbirni predmeti 

 Avtor in naslov učbenika Založba 

T. Tacol: LIKOVNO SNOVANJE II DEBORA 

H. Orešič et al.: WEGWEISER 1, učbenik za izbirni predmet 

nemščina za 1. leto učenja 

ZO 

G. Motta: WIR 2, učbenik za  izbirni predmet iz nemškega jezika ROKUS-

KLETT 

S. Popit et al.: ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI MKZ 

 

9. razred 

Obvezni predmeti 

Avtor in naslov učbenika Založba 

M. Honzak et al.: SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo  MKZ 

M. Dornik et al.: KOCKA 9, učbenik za matematiko MODRIJAN 

M. Svečko: BIOLOGIJA 9 DZS 

I. Zbašnik et al.: KEMIJA 9 TZS 

B. Beznec: MOJA PRVA FIZIKA 2 MODRIJAN 

E. Dolenc et al.: KORAKI V ČASU. 20. stoletje, učbenik za 

zgodovino 

DZS 

J. Senegačnik et al.: ŽIVIM V SLOVENIJI, učbenik za geografijo MODRIJAN 

B.Oblak: GLASBA V 20. STOLETJU DZS 

T. Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 9 DEBORA 

 

Izbirni predmeti 

Avtor in naslov učbenika Založba 

T.Tacol: LIKOVNO SNOVANJE 3 DEBORA 

H. Orešič et al.: WEGWEISER 1, učbenik za  izbirni predmet 

nemščina za 1. leto učenja 

ZO 

G. Motta: WIR 2, učbenik za  izbirni predmet nemščina za 2. leto 

učenja 

ROKUS - 

KLETT 

G. Motta: WIR 3, učbenik za izbirni predmet nemščina za 3. leto 

učenja 

ROKUS-

KLETT 
 

 

Učbeniki za osnovno šolo s prilagojenim programom    

1. razred Založba 

M. Đukić: SPOZNAVANJE OKOLJA ZRSŠ 
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4. razred  

N. Vidmar: Berilo Na potep v deželo besed ZRSŠ 

5. razred  

I. Lušina: Berilo Branje kot  čudežno potovanje ZRSŠ 

B. Kramar: Gospodinjstvo 5 ZRSŠ 

6. razred  

I. Ferlinc, N. Modrič: Domišljijski svet mavričnih besed ZRSŠ 

B. Kramar: Gospodinjstvo 6 ZRSŠ 

7. razred  

A. Vališer, E. Mrlak:  Berilo Poleti z menoj med besede 7 ZRSŠ 

D. Ujc: Kako povem, kako napišem 7 ZRSŠ 

F. Erbeli: My English ZRSŠ 

B. Kramar: Gospodinjstvo 7 ZRSŠ 

8. razred  

A. Vališer, E. Mrlak:  Berilo Poleti z menoj med besede 8 ZRSŠ 

D. Ujc: Kako povem, kako napišem 8 ZRSŠ 

B. Kramar: Gospodinjstvo 8 ZRSŠ 

F. Erbeli: My English ZRSŠ 

V. Dundek: Tehnika in tehnologija 8 ZRSŠ 

A. Vališer, H. Zupančič: Družboslovje 8 DZS 

T. Kordiš: Biologija 7. Naše telo  

9. razred  

M. Gajšek:  Berilo  Pozdravljena, mladost ZRSŠ 

D. Ujc: Kako povem, kako napišem 9 ZRSŠ 

P. Vrtačnik Žveplan: Naravoslovje 9 ZRSŠ 

B. Kramar: Gospodinjstvo 9 ZRSŠ 

N. Dmitrovič et al.: Družboslovje ZRSŠ 

V. Dundek: Tehnika in tehnologija 9 ZRSŠ 

F. Erbeli: My English ZRSŠ 

 

SKLEP 9 

Svet staršev je soglasno sprejel seznam učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 

2011/2012. 
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Članica sveta staršev je izpostavila problem istočasnosti govorilni ur in roditeljskih sestankov. 

Kar nekaj staršev ima otroke v različnih razredih in tu se pojavi problem, saj ne morejo biti hkrati 

na dveh mestih. Ravnateljica je pojasnila, da so tudi učitelji že seznanjeni s tem problemom ter da 

bomo naredili vse potrebno za rešitev zadeve. 

Izpostavljen je bil tudi prostor pred šolo, kjer otroci iz podaljšanega bivanja čakajo starše. V 

deževnem vremenu je prostor blaten, v suhem pa prašen – premalo opločenih površin. Člani so 

predlagali, da se oploči večja površina na omenjenem mestu. 

Mojca Hasičić je podala vprašanje glede združevanja oddelkov sedanjega drugega razreda. 

Slišala je namreč, da bi se zaradi zmanjševanja števila otrok sedanji oddelki drugega razreda 
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lahko združili. Ravnateljica je povedala, da glede na trenutno število otrok v oddelkih ostaja 

število oddelkov tako kot je. 

Sklep: Šola bo prilagodila urnike roditeljskih sestankov in opločila del prostora, kjer učenci 

OPB čakajo na starše. 
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Predsednik sveta staršev Bojan Urek je predstavil razgovor z ministrom Lukšičem, ki je bil 

organiziran za predstavnike sveta staršev. Med drugim so se pogovarjali o učbeniškem skladu, 

enotnih zimskih počitnicah, beli knjigi in zakonu o osnovnih šolah. Nov zakon  predlaga  uvedbo  

še enega tujega jezika (podana je bila pripomba s strani staršev, da otroci ne obvladajo niti 

maternega jezika), ukinitev brezplačnega  prevoza otrok v šolo, ukinitev šolskih kuhinj, ukinitev 

ocen pri vzgojnih predmetih, obvezni NPZ-ji, uvedba pouka v prvem triletju do 13.30 ure.   

Predstavniki sveta staršev so podvomili v smiselnost razpravljanja o beli knjigi, ker je malo 

verjetno, da šla skozi vso zakonodajno proceduro in bila še v tem mandatu sprejeta.  

 

Seja se je zaključila ob 19.10 uri. 

 

 

 

Zapisala:                Predsednik sveta staršev: 

Božena Šober                Bojan Urek 


