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SVET STARŠEV 

Datum: 30. 9. 2013 

 

Z A P I S N I K 

 

1. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 30. septembra 2013 ob 17. uri v zbornici Osnovne 

šole Brežice. 

PRISOTNI: Robert Rostohar (1. a), Branko Ferk (1. b), Tadeja Šepec Bizjak (1. c), Maida Koprić 

Vehabović (2. a), Mitja Baškovič namesto Patricie Čular (2. b), Irena Ulčar Cvelbar (2. c), Jure Rovan (3. 

a), Daniela Hornik Račič (3. b), Diana Kosar (3. c), Tanja Proselc (4. a), Mateja Jankovič Čurič (4. b), Jani 

Godler (4. c), Tanja Poček (5. a), Ljubiša Stojanović (5. b), Nuša Bedek (6. b), Mojca Radić (6. d), Darlen 

Končina Suša (7. a), Sonja Volk (7. b), Alenka Černelič Krošelj (7. c), Boštjan Polovič (8. a), Anita Gašperin 

(8. c), Simona Zupančič (9. a), Tatjana Jambriško (9. b), Katarina Sedeljšak (9. c), Tatjana Hotko (9. d), 

Darja Deržič (5., 6., 8. OŠPP) in Rebeka Gašparin (7., 9. OŠPP) 

 

Odsotni: Jelena Kostevc (6. a) 

 

Opravičeno odstotni: Mojca Hasičić (5. c), Renata Bibič (6. c), Karmen Šinko (8. b), Mirjana Krošelj (2., 

3., 4. OŠPP) 

 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak, pomočnici ravnateljice Darja Mandžuka in 

Nevenka Sreš, delavki ŠSS Ivanka Stojanović in Jadranka Čabraja 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnikov 2. redne seje 2012/2013 in 2. izredne seje 2012/2013 

3. Konstituiranje sveta staršev in izvolitev predsednika, podpredsednika ter treh članov v 

svet zavoda 

4. Predstavitev pedagoškega poročila za šolsko leto 2012/2013 (s prilogo Kultura in 

kulturne dejavnosti na OŠ Brežice v šolskem letu 2011/2012 – evalvacija dela): M. L. 

Novak, D. Mandžuka 

5. Predstavitev analize o šolski prehrani za šolsko leto 2012/2013 (I. Stojanović) 

6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14 

6.1. Predstavitev projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala – sodelovanje s 

starši (N. Sreš) 

7. Vzgojni načrt OŠB, Pravila šolskega reda OŠB, Hišni red OŠB – predstavitev, obravnava 

in sprejem (I. Stojanović, J. Čabraja) 

8. Seznanitev članov sveta staršev z okrožnico MIZŠ glede oglaševanja v šoli 

9. Razno 

 

 

K 1.  
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Ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak je uvodoma pozdravila vse prisotne na 1. redni seji sveta 

staršev in ugotovila sklepčnost. Prisotne je pozvala k dopolnitvam in spremembam dnevnega reda in 

ga dala na glasovanje. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

 

K 2. 

Ker sta bila oba zapisnika že predhodno posredovana članom sveta staršem, je ravnateljica odprla 

razpravo o zapisnikih 2. redne in 2. izredne seje sveta staršev in pozvala navzoče k morebitnim 

pripombam in dopolnitvam. Člani sveta staršev niso imeli pripomb k zapisnikom in so ju potrdili. 

 

 

SKLEP: 

 

Potrdita se zapisnika 2. redne seje in 2. izredne seje sveta staršev 2012/2013. 

 

 

K 3. 

Pri konstituiranju sveta staršev je ravnateljica seznanila člane z delom poslovnika, ki se nanaša na 

konstituiranje sveta staršev. Kot navaja poslovnik, sta predsednik in podpredsednik sveta staršev hkrati 

tudi člana sveta zavoda, izvoliti pa je potrebno še tretjega predstavnika, ki tudi zastopa starše v svetu 

zavoda. Vse navzoče je pozvala, naj dajo predloge. 

Mateja Jankovič Čurič je za predsednico sveta staršev predlagala dosedanjo predsednico Simono 

Zupančič in člani sveta staršev so predlog soglasno potrdili. 

Za podpredsednika sveta staršev je bil predlagan Jure Rovan, kar so člani prav tako soglasno potrdili. 

Oba imenovana bosta tudi člana sveta zavoda; Anita Gašperin pa je bila predlagana in soglasno 

potrjena za tretjega člana sveta zavoda.  

Po izvolitvi je predsednica v skladu s poslovnikom sveta staršev nadaljevala z vodenjem seje. 

 

 

SKLEP: 

 

Za predsednico sveta staršev je bila potrjena Simona Zupančič, za 

podpredsednika pa Jure Rovan; oba imenovana in Anita Gašperin bodo tudi 

člani svetu zavoda. 

 

 

K 4. 

K pedagoškemu poročilu je ravnateljica podala dopolnitev, in sicer k poročilu šolskega sklada. Alenka 

Pogačar iz Term Čatež je namreč opozorila na to, da donacije, ki niso bile knjižene na šolski sklad, ker 

smo z njimi direktno krili zapadle obveznosti nekaterih družin za šolsko prehrano otrok oz. so bile 

namenjene šestošolcem za šolo v naravi, niso navedene v seznamu donacij. Ravnateljica je obrazložila, 

da bo šola dopolnila podatke v publikaciji šole, objavljeni na šolski spletni strani, in v pedagoškem 

poročilu za šolsko leto 2012/13, na seji pa je predstavila donatorje ter darovane zneske in povedala, za 

kaj so bili porabljeni. Sredstva, ki so bila uporabljena neposredno za poplačilo zapadlih obveznosti, so 

donirali: PROKEK 100,00 EUR – za kritje šole v naravi za 6. razred, PAKO d.o.o. Slovenska vas 500,00 

EUR –  za poplačilo dolgov šolske prehrane dvema učencema, TERME ČATEŽ d.d. 600,00 EUR – za 

poplačilo dolgov šolske prehrane 16 učencem, MATEJ FILIPČIČ 60,00 EUR – za poplačilo 

enomesečnega stroška šolske prehrane dvema učencema in prihodki od zbiranja ODPADNEGA 

PAPIRJA 557,12 EUR – za poplačilo dolgov šolske prehrane 5 učencem. ZPM Ljubljana pa mesečno 

nakazuje 30,00 EUR (botrstvo) učencu 7. razreda. S temi sredstvi se zanj pokrivajo stroški šole v naravi 

in dnevov s posebno vsebino.  
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Glede kulture in kulturnih dejavnosti na Osnovni šoli Brežice je pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka 

poudarila, da se tako vodstvo kot učitelji zavzemajo za razvijanje kulture v vseh segmentih šolskega 

življenja. Šola je v letu 2013 pridobila naziv NAJ KULTURNA ŠOLA za obdobje 2013-2016, na 24. 

Pikinem festivalu v Velenju pa je bila gledališka predstava Maček Muri izbrana za najboljšo gledališko 

predstavo. 

 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se pedagoško poročilo za šolsko leto 2012/2013. 

 

 

K 5. 

Analizo šolske prehrane je povzela pedagoginja Ivanka Stojanović. Povedala je, da je bila v skladu s 27. 

členom Zakona o šolski prehrani v šolskem letu 2012/2013 izvedena anketa o oceni zadovoljstva s 

šolsko prehrano ter dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo 

prehranjevanja. V preteklem šolskem letu je prejemalo malico 711 učencev, kosilo pa 388 abonentov in 

do 40 občasnih naročnikov na dan.  

Analiza rezultatov je pokazala, da večina učencev meni, da je prehrana na šoli (zajtrk, malica, kosilo, 

popoldanska malica) zdrava (79,5%). Bolj so s prehrano zadovoljni učenci na razredni stopnji. Kar 

89,4% jih je ocenilo, da je raznolika, in 70,6%, da je količinsko ustrezna Oboji v veliki meri menijo, da je 

ponudba različnih vrst sadja in zelenjave ustrezna (82,7%) ter pozitivno ocenjujejo izbiro sadja in 

zelenjave v projektu Shema šolskega sadja (85,1%). Učenci na predmetni stopnji so izrazili nekoliko 

manj zadovoljstva s šolsko malico, in sicer je največji razkorak opazen glede raznolikosti malice in 

količinske ustreznosti. Samo polovica učencev na predmetni stopnji meni, da je malica raznolika in 

količinsko ustrezna. Večje zadovoljstvo so izrazili glede kosil, in sicer jih 83,9% meni, da so kosila 

raznolika, in 76,7% jih pravi, da so količinsko ustrezna. Oboji pa menijo, da se v šoli dovolj naučijo o 

zdravi prehrani in lepem vedenju pri uživanju hrane. Učenci na predmetni stopnji bi želeli večjo količino 

hrane pri malici, manj salam, toplo malico, predvsem pa več časa zanjo. Radi bi imeli še pestrejšo 

ponudbo sadja (jagode, borovnice in češnje, tropsko sadje ...), samopostrežno malico, manj čaja, ki naj 

bi bil bolj sladek, in več sokov. Pri kosilu bi hoteli več sladic in večkrat sok. Mlajši učenci bi bili veseli, če 

bi imeli večkrat sok ali limonado in manj čaja, pričakujejo pa tudi čokolino, hod dog, evrokrem, maslo ... 

Pri kosilu pa želijo večkrat dunajske zrezke, makarone, palačinke in večje porcije sladic. Všeč bi jim bila 

tudi samopostrežna solata. Odgovori staršev glede šolske prehrane kažejo, da so starši  zadovoljni s 

ponudbo prehrane v šoli. Menijo, da je v šoli poskrbljeno za zdravo prehranjevanje z ustrezno izbiro 

živil in primerno higieno ter s poučevanjem o zdravi prehrani (91%). Kar 78% jih meni, da je šolska 

prehrana po izbiri živil, kakovosti in količini ustrezna, prav tako tudi ponudba sadja in zelenjave (86%). 

Večina jih je pripravljena dodatno financirati nabavo jabolk (87%). 

Ob koncu anketnega vprašalnika so učenci in starši pripisali še pohvale, želje in pripombe glede malic 

in kosil. Starši so veseli večje ponudbe sadja in zelenjave na šoli. Želijo več doma pridelane zelenjave in 

sadja ter samopostrežno solato. Nekateri želijo, da bi bilo čim manj nezdravih živil (npr. sladkorja, bele 

moke, manj maščob) in več bolj zdravih (npr. temni, polnozrnati kruh), želijo si še bolj raznolik jedilnik. 

Pohvalili so kosila, ki so zdrava in za otroke ustrezna. Pohvalili so tudi kuharice, ki se trudijo in dobro 

odzivajo na diete posameznikov. Posamezne pripombe staršev so se nanašale na uporabo plastičnega 

pribora pri malici. Pripombe glede prehrane pa so se nanašale še na količino hrane, predvsem pri 

starejših učencih. Starše mlajših otrok zanima, koliko kosila zaužije njihov otrok, nekatere starše pa 

moti, če učitelj zahteva, da mora otrok vse pojesti. Pripomnili so tudi, da imajo otroci premalo časa za 

posamezen obrok. Šola bo še naprej ozaveščala učence in starše o zdravem načinu prehranjevanja in 

poskušala vplivati na njihovo kvaliteto življenja. Nadaljevali bomo s projektoma Jabolko v šoli in Shema 

šolskega sadja in tako učencem omogočili dostopnost do zdravih izbir prehrane; le ta ima velik pomen 

v otrokovem razvoju, zato je nujno, da si že zgodaj ustvarijo pozitiven odnos do izbire zdravih živil.  
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Ravnateljica je še dodala, da se trudimo upoštevati vse zdravstvene diete, prav tako učencem, ki ne 

jedo svinjskega mesa, pripravimo obroke, ki ne vsebujejo tega mesa. Šola pa ne kuha vegetarijanske 

prehrane, saj ta ni v skladu s smernicami šolske prehrane. 

 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se informacija o analizi šolske prehrane v šolskem letu 2012/2013.  

 

K 6. 

Ravnateljica je članom povedala, da je bil letni delovni načrt (LDN) OŠ Brežice za šolsko leto 2013/2014 

že na dnevnem redu pretekle seje, saj se ta načrt pripravlja kar nekaj mesecev. Na eni izmed preteklih 

sej so bile obravnavane plačljive dejavnosti v šolskem letu 2013/2014. Ker je bil celotni LDN poslan 

vsem članom sveta že v gradivu, je predsednica vprašala člane, kaj jih zanima v zvezi z LDN. Maido 

Koprić Vehabović je zanimalo sovpadanja interesnih dejavnosti s podaljšanim bivanjem oziroma zakaj 

so lahko učenci vključeni v interesne dejavnosti šele po 15.30. Ravnateljica je razložila, da mora biti za 

obstoj oddelka podaljšanega bivanja vanj vključenih najmanj 15 učencev. Šola mora upoštevati to 

pravilo, zato morajo biti ure interesnih dejavnosti usklajene z urami izvajanja podaljšanega bivanja. 

Vprašanje ene izmed članic se je nanašalo tudi na vključitev petošolca v podaljšano bivanje, ki ga v 

septembru še ni obiskoval. Ravnateljica je povedala, da se otrok lahko vključi tudi naknadno, če je v 

skupini še prosto mesto (v skladu z določenimi normativi). Vprašanje članice sveta staršev se je 

nanašalo na učenje tujega jezika angleščine (kot interesne dejavnosti, tečaja …), saj starši opažajo, da 

se učenje na različnih šolah različno izvaja. Obrazložitev ravnateljice je bila, da je odločitev glede 

izvajanja interesne dejavnosti poučevanja tujega jezika stvar posamezne šole. Žal se je Zakon o osnovni 

šoli v letu 2013 spremenil, in sicer tako, da je pričetek poučevanja prvega tujega jezika v sklopu 

kurikula 1. oz. 2. razreda premaknjen na september 2017. 

Ljubiša Stojanović, predstavnik 5. b razreda, je postavil vprašanje glede šole v naravi, saj so bili starši na 

roditeljskem sestanku seznanjeni, da se je učenci petega razreda v tem šolskem letu ne bodo udeležili. 

Povedano je bilo, da so starši letošnjih petošolcev v preteklem šolskem letu izpolnili anketo, v kateri so 

se v prenizkem % izjasnili, da podpirajo izvedbo šole v naravi. Prosil je tudi za možnost ponovitve 

ankete. Predsednica je predlagala, naj starši petega razreda pošljejo pobudo za ponovitev ankete glede 

izvajanja šole v naravi. 

 

Boštjan Polovič je imel pripombo glede različnih krajev izvajanja šole v naravi (Fiesa in Peca). 

Ravnateljica je pojasnila, da se je šola v tem letu zaradi zmanjševanja stroškov prevoza odločila združiti 

7. in 8. razred. Žal so kapacitete domov premajhne, da bi lahko sprejeli vse učence v enem domu. Je pa 

tudi res, da je večje zanimanje in povpraševanje po obmorskih domovih.  

 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014.  

 

K 6.1. 

Pomočnica ravnateljice Nevenka Sreš je predstavila nov projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala. 

V projekt so poleg OŠ Brežice vključene še OŠ Cerklje, OŠ Artiče in OŠ Bizeljsko. Koordinatorica 

projekta Nevenka Sreš je 50% delovnega časa zaposlena na projektu preko Šole za ravnatelje in 50% 

na OŠ Brežice.  

Povedala je, da v preteklih letih opažamo upad obiska staršev na govorilnih in roditeljskih sestankih – 

predvsem v višjih razredih. Strokovni delavci iščejo načine, kako povečati obisk staršev oziroma 

spodbuditi njihovo zanimanje. Ena izmed možnosti je tudi organiziranje raznih delavnic za starše, na 

primer seznanitev staršev s socialnimi omrežji in e-asistentom (elektronsko redovalnico, dnevnikom …). 
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Hkrati je poprosila člane sveta staršev, naj apelirajo na ostale starše, v kolikor je kdo izmed njih 

pripravljen preko delavnice deliti svoje znanje in izkušnje z drugimi.  

Vse šole, ki so v projektu, načrtujejo skupaj še tri aktivnosti, in sicer: družine pojejo, likovne delavnice in 

na pobudo OŠ Bizeljsko bi vse člane sveta staršev povabili na predstavitev obrezovanja vinske trte in 

njene kulture.  

 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se informacija o projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala. 

 

 

K 7. 

Predsednica je temo 7. točke dnevnega reda (Vzgojni načrt OŠB, Pravila šolskega reda OŠB, Hišni red 

OŠB) pričela z apelom, da bi vsi starši prebrali omenjene dokumente, predvsem z namenom, da bi ob 

določenih problemih znali pravilno reagirati oziroma poiskati pravo pot za reševanje problema. Ivanka 

Stojanović je pojasnila, da je pomen Vzgojnega načrta vzgojiti dobrega človeka z odličnim znanjem, in 

da vse dejavnosti, ki potekajo na ravni šole in oddelkov, stremijo k razvijanju vrednot, ki so zapisane: 

spoštovanje, odgovornost, spodbujanje dobrih odnosov, medgeneracijsko sodelovanje. Novost v 

šolskem letu 2013/2014 pa je ta, da smo iz vzgojnega načrta izvzeli vzgojne ukrepe, vzgojne opomine 

in administrativne ukrepe. To smo prenesli v pravila šolskega reda, kar ustreza navodilom s strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne in vse preventivne 

dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli, da bi dosegli zastavljene cilje. Poleg vzgojnih in administrativnih 

ukrepov ter vzgojnih opominov smo v pravilih šolskega reda podrobno opredelili še ukrepanje in 

postopke šole pri zagotavljanju varnosti učencev in kršitvah pravil ravnanja in obnašanja v primerih 

nasilja, odhajanja od pouka, uničevanja tuje lastnine ali predmetov in kršenja učnih obveznosti.  

Hišni red 2013/2014 ostaja v enaki vsebini in obsegu kot v preteklih letih.  

 

 

SKLEP: 

 

Potrdita se Vzgojni načrt OŠB in Pravila šolskega reda OŠB. 

 

 

K 8. 

Okrožnica se nanaša na oglaševanje v šoli (zavarovanja, šolski časopisi, profitne dejavnosti …). 

Določene informacije se ne bodo več posredovale preko otrok, ampak bomo o tem starše direktno 

seznanjali z obvestili. Ker je oglaševanj vseh vrst čedalje več, so člani sklenili, naj šola preceni, kaj se 

lahko oglašuje.  

 

 

SKLEP: 

 

Navodila iz okrožnice MIZŠ glede oglaševanja na šoli se dosledno upoštevajo. 

 

 

K .9 

Pod razno je psihologinja prosila člane za izvolitev novega člana v upravni odbor šolskega sklada, saj je 

dosedanji član Ivan Pavlek prosil za razrešitev. Vse seje se opravijo preko elektronske pošte, 

predsednica Jadranka Čabraja pripravi vsa gradiva in predloge. Predsednica je predlagala Sonjo Volk in 

ta je predlog sprejela. 

Eno izmed članic je zanimalo zbiranje odpadnega papirja. Pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka je 

povedala, da šola redno zbira papir, žal pa so prihodki nižji od pričakovanih. Predsednica je predlagala, 

naj se starše pred zbiranjem papirja po elektronski pošti obvesti o času in namenu zbiranja. Pomočnica 

ravnateljice Darja Mandžuka je predlagala, naj bi bilo prvo zbiranje papirja v času od 21. do 25. 10. 

2013, denar pa namenjen za šolski sklad. 
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Član sveta staršev je izpostavil problem vožnje z avtomobili po šolskem dvorišču. Ker je zaradi gradnje 

vrtca veriga kot zapora spuščena, starši ne spoštujejo pravil v zvezi s šolskim prostorom in redno 

prihajajo po otroke z avtomobili; to predstavlja veliko nevarnost za ostale otroke, ki so na šolskem 

dvorišču brezskrbni. Eden izmed predlogov je bil tudi postavitev dodatne zapore, ki pa bi ovirala 

dostavljavce hrane. 

 

Ravnateljica je seznanila starše glede prijav in odjav na šolsko prehrano. MIZŠ je šoli zmanjšalo 

sredstva za administrativni kader, zato prijav/odjav prehrane ne bomo več izvajali po telefonu, ampak 

pripravljamo prijave/odjave z SMS; s pomočjo elektronske pošte pa jo izvajamo je že sedaj. Ko bo 

aplikacija za prijavo/odjavo z SMS pripravljena, bomo starše o tem obvestili. Prejet je bil tudi predlog, 

naj na roditeljskih sestankih staršem demonstriramo prijavo/odjavo prehrane preko spleta. 

 

Glede na razpravo o zbiranju denarnih sredstev za namen šolskega sklada je predsednica predlagala, 

da bi člani sveta staršev apelirali na ostale starše, naj prispevajo v ta sklad, in sicer oktobra 2012 in 

marca 2014. 

 

 

SKLEPI: 

 

 

Svet staršev  

 je sklenil, naj šola obvesti starše z elektronsko pošto o datumu in namenu 

zbiranja odpadnega papirja, 

 bo oblikoval varnostno opozorilo glede vožnje po šolskem prostoru, 

 je izvolil predstavnico sveta staršev Sonjo Volk v upravni odbor šolskega 

sklada, 

 je bil seznanjen s spremembami glede zbiranja prijav in odjav za šolsko 

prehrano. 

Na roditeljskih sestankih bomo staršem demonstrirali prijavo/odjavo prehrane 

preko spleta. 

 

Predsednica se je na koncu zahvalila vsem za udeležbo in sodelovanje. 

 

Seja se je zaključila ob 19.20. 

 

            Predsednica sveta staršev: 

            Simona Zupančič    

 


