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SVET STARŠEV 

Datum: 30. 9. 2014 

 

Z A P I S N I K 

 

1. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 30. septembra 2014 ob 17. uri v zbornici Osnovne 

šole Brežice. 

PRISOTNI: Peter Bašič (1. a), Klavdija Ban (1. b), Brigita Krošelj (1. c), Tanja Poček (1. d), Mirela Smajić 

Zuber (2. a), Branko Ferk (2. b), Tadeja Šepec Bizjak (2. c), Maida Koprić Vehabović (3. a ), Patricia Čular 

(3. b), Anton Petrič (3. c), Daniela Hornik Račič (4. b), Diana Kosar (4. c), Tanja Proselc (5. a), Mateja 

Jankovič Čurič (5. b), Jani Godler (5. c), Tanja Poček (6. a), Ljubiša Stojanović (6. b), Mojca Hasičić (6. c), 

Irena Papac (7. a), Nuša Bedek (7. b), Nataša Avšič Bogovič (7. c), Darlen Končina Suša (8. a), Mojca 

Tabor (8. b), Boštjan Polovič (9. a), Karmen Šinko (9. b), Anita Gašperin (9. c), Tatjana Hotko (9. d), 

Snježana Žalnik (1., 2., 3., 4. OŠPP), Darja Deržič (5., 6., 7. OŠPP), Rebeka Gašparin (8., 9. OŠPP) 

 

Odsotna: Jure Rovan (4. a) in Alenka Černelič Krošelj (8. c) 

 

Opravičeno odstotna: Darja Deržič (5., 6., 7. OŠPP) 

 

Ostale prisotne: ravnateljica Marija Lubšina Novak, pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka, delavki 

ŠSS Ivanka Stojanović in Jadranka Čabraja 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje v šol. letu 2013/2014 

3. Poročilo predsednice sveta staršev Simone Zupančič o delu v preteklem mandatnem obdobju 

4. Konstituiranje sveta staršev in izvolitev predsednika, podpredsednika oz. treh članov v svet 

zavoda Osnovne šole Brežice 

5. Predstavitev in sprejem pedagoškega poročila za šolsko leto 2013/2014 s prilogo Kultura in 

kulturne dejavnosti na OŠ Brežice v šolskem letu 2013/2014 in Zbirnik kulturnih dejavnosti na 

OŠB (M. L. Novak, D. Mandžuka) 

6. Predstavitev analize šolske prehrane za šolsko leto 2013/2014 (I. Stojanović) 

7. Samoevalvacjsko poročilo za šolsko leto 2013/2014 z naslovom Bralna pismenost; 

longitudinalna spremljava in samoevalvacija (J. Čabraja, I. Stojanović) 

8. Šolski koledar za šolsko leto 2014/2015 (M. L. Novak) 

9. Letni delovni načrt OŠB za šolsko leto 2014/15, dopolnitve (M. L. Novak) 

10. Razno 

 

K 1.  

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

staršev in ugotovila sklepčnost. Opravičila se je zaradi napake v vabilu na 1. sejo sveta zavoda. Prisotne 

je pozvala k dopolnitvam in spremembam dnevnega reda in ga dala na glasovanje. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

K 2. 

Ker je bil zapisnik že predhodno posredovan članom sveta staršev, je ravnateljica odprla razpravo in 

pozvala navzoče k morebitnim pripombam in dopolnitvam zapisnika 3. redne seje sveta staršev. 

Pripomb ni bilo, zato je bil zapisnik soglasno sprejet. 

 

 

SKLEP Potrdi se zapisnik 3. redne seje sveta staršev v šol. letu 2013/2014. 

 

K 3. 

Na povabilo ravnateljice se je 1. seje sveta staršev udeležila tudi Simona Zupančič, ki je bila 

predsednica sveta staršev v šolskih letih 2012/2013 in 2013/2014. V poročilu je zapisala, da se je svet 

staršev v šolskem letu 2013/2014 sestal na 3 rednih in 1 izredni seji, svet zavoda pa na 8 rednih in 5 

korespondenčnih sejah. Predlagala je tudi, da naj bi se starši v večji meri vključevali v soodločanje, 

predvsem glede plačljivih obveznosti. Poudarek je bil na odločanju o potrditvi seznama delovnih 

zvezkov, o udeležbi učencev v šoli v naravi … Predvsem pa je izpostavila »nagrajevanje zvestobe« s 

strani lokalnega prevoznika Integral Brebus Brežice, d. o. o., in predlagala, da bi se z njim sklenil 

dogovor za učence 9. razreda za zaključni izlet v Gardaland o odobritvi vsaj 40 % popusta za prevoz. 

Simona Zupančič je še poudarila, da je bilo sodelovanje z učitelji in vodstvom na najvišji kakovostni 

ravni. 

 

SKLEP Potrdi se poročilo predsednice Simone Zupančič o delu sveta staršev v šolskem 

letu 2013/2014. 

 

K 4. 

Pri konstituiranju sveta staršev je ravnateljica seznanila člane sveta staršev 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 treba še tretjega člana, ki bo tudi predstavnik 

staršev  v svetu zavoda. Vse navzoče je pozvala, naj povedo svoje predloge. 

Bivša predsednica sveta staršev Simona Zupančič, ki je bila povabljena na 1. sejo sveta staršev zaradi 

predstavitve poročila o delu v preteklem mandatnem obdobju, je za predsednico sveta staršev 

predlagala Matejo Jankovič Čurič in člani sveta staršev so njen predlog soglasno sprejeli. 

Za podpredsednika sveta staršev je bil predlagan Branko Ferk in tudi z njim so se soglasno strinjali. 

Kot članica je bila predlagana Irena Papac. Člani so predlog soglasno sprejeli. 

 

Soglasno sprejet sklep: 

SKLEP Za predsednico sveta zavoda je bila potrjena Mateja Jankovič Čurič, za 

podpredsednika Branko Ferk in za članico Irena Papac.  

 

K 5. 

V pojasnilu k pedagoškemu poročilu za šolsko leto 2013/2014 je ravnateljica dodala:  

 šola je v preteklem šolskem letu realizirala pouk v celoti, natančneje 100,65 %;  

 po popravnih izpitih je izdelalo 98,8 % učencev in so napredovali v višji razred;  

 šola je v letu 2013 pridobila naziv »naj kulturna šola« 2013 in bo nosila ta naziv v obdobju 2013–

2016;  

 septembra je bila šola soorganizatorica državne prireditve ob podelitvi naziva »naj kulturna šola« 

za leto 2014;  

 Osnovna šola Brežice je že tretje leto zapovrstjo prejela priznanje (tretje mesto) za najlepše urejeno 

osnovno šolo v okviru akcije »Moja dežela lepa in gostoljubna«; 

 na 24. Pikinem festivalu, ki je potekal septembra 2013 v Velenju, je bila gledališka predstava Maček 

Muri izbrana za najboljšo gledališko predstavo festivala;  
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 šolo obiskuje precej učencev, ki dosegajo dobre oz. odlične rezultate tako na športnem kot na 

kulturnem področju ter na tekmovanjih iz znanja. 

Glede kulture in kulturnih dejavnosti na Osnovni šoli Brežice je pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka 

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

šolskega življenja.  

 

Soglasno sprejet sklep: 

SKLEP Potrdi se pedagoško poročilo za šolsko leto 2013/2014. 

 

K 6. 

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 2013/2014 izvedena anketa o oceni zadovoljstva s 

šolsko prehrano med učenci in starši; anketa je deležnike povpraševala tudi o dejavnostih, s katerimi 

šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja pri učencih. V preteklem šolskem letu je 

malico prejemalo 705 učencev, kosilo pa 412 učencev. Analiza rezultatov je pokazala, da večina 

učencev meni, da je prehrana na šoli (malica, kosilo, zajtrk, popoldanska malica) zdrava (80,3 %). Bolj so 

s prehrano zadovoljni učenci na razredni stopnji kot na predmetni. Kar 92,5 % jih je ocenilo, da je 

raznolika in količinsko ustrezna. Oboji v veliki meri menijo, da je ponudba različnih vrst sadja (95,3 %) 

in zelenjave (91,3 %) ustrezna ter pozitivno ocenjujejo izbiro sadja in zelenjave v projektu Shema 

šolskega sadja (92,5 %). Učenci na predmetni stopnji so izrazili nekoliko manj zadovoljstva s šolsko 

malico, in sicer je največji razkorak opazen glede raznolikosti malice in njene količinske ustreznosti. 

Samo 57 % učencev na predmetni stopnji meni, da je malica raznolika in količinsko ustrezna. Vsi učenci 

šole pa pravijo, da se v šoli dovolj naučijo o zdravi prehrani in lepem vedenju pri uživanju hrane. Učenci 

na predmetni stopnji bi želeli za malico večjo količino hrane, manj salam in večkrat hot dog, pizzo, 

kebab, burek in palačinke. Radi bi imeli še pestrejšo ponudbo sadja (jagode, borovnice in češnje, 

tropsko sadje ...), za kosilo bi hoteli večkrat carski praženec, lazanjo in za poobedek več sladic. Mlajši 

učenci bi bili veseli, če bi imeli večkrat sok, limonado ali čaj namesto vode, pričakujejo pa tudi ribe, 

palačinke ... 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. Kar 79 % jih meni, da je šolska prehrana glede izbire živil, 

kakovosti in količine ustrezna, prav tako tudi ponudba sadja in zelenjave. Večina (83 %) jih je še naprej 

pripravljena dodatno financirati nabavo jabolk. 

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

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

pribora pri malici (neekološka oziroma ponovna uporaba). 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 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, saj ima ta velik pomen v otrokovem 

razvoju; nujno je, da si že zgodaj ustvarijo pozitiven odnos do izbire zdravih živil.  

Jani Godler je še pripomnil, da problem nezdrave prehrane ni samo sladkor, temveč je treba posvetiti 

pozornost tudi zmanjšani uporabi soli. 

Soglasno sprejet sklep: 

SKLEP Potrdi se informacija o analizi šolske prehrane v šolskem letu 2013/2014.  

 

 

K 7. 



4 
 

Samoevalvacijsko poročilo je predstavila Jadranka Čabraja. OŠ Brežice že vrsto let namenja posebno 

pozornost področju razvoja bralne in ostalih vrst pismenosti ter longitudinalni spremljavi učinkov 

prizadevanj, ki jih šola vlaga v ta razvoj. Evalvacija dela na tem področju je pokazala, da je bralna 

motivacija učencev primerna, nekoliko slabše rezultate pa imajo učenci na področju bralnega 

razumevanja. Ker vrsta raziskav kaže, da je bralno razumevanje povezano tako s splošno bralno 

uspešnostjo posameznika kot z njegovo uspešnostjo pri jezikovnih predmetih in s splošnim učnim 

uspehom, smo v zadnjih dveh letih namenili večjo pozornost učencem 3. razreda in z njimi opravili 

bralni preizkus, ki ugotavlja splošno bralno zmožnost učencev ob koncu 3. razreda, daje natančnejšo 

sliko o izurjenosti tehnike branja in stopnji bralnega razumevanja pri učencih ter omogoča 

učinkovitejše načrtovanje pomoči posameznim učencem in skupini učencev. 

Rezultati so pokazali, da je hitrost razumevanja pri učencih dokaj enakomerno razporejena – od zelo 

slabih do zelo dobrih dosežkov, medtem ko se stopnja razumevanja (koliko in katero vsebino učenec 

razume) bolj nagiba k povprečju oz. določen delež k podpovprečju, kar pomeni, da bomo poskušali pri 

učencih z ustreznimi dejavnostmi, tj. z razvojem besedišča in uporabo ustreznih strategij, izboljšati 

razumevanje prebranega.  

Raziskave kažejo, da zaostanki v tehniki in avtomatizaciji branja, ki nastanejo v prvem triletju, pozneje 

ostanejo in ti učenci med izobraževanjem nikoli ne dohitijo vrstnikov, zato bomo v oktobru 2014 v 

vseh štirih oddelkih 1. razreda izvedli individualno preverjanje bralnih zmožnosti. Tako bomo 

diagnosticirali učence, ki ne dosegajo niti minimalnih bralnih standardov, pa tudi tiste, ki jih nekoliko 

presegajo, ter lažje diferencirali (in individualizirali) pouk. 

 

Soglasno sprejet sklep: 

 

SKLEP 

 

Potrdi se samoevalvacjsko poročilo za šolsko leto 2013/2014 z naslovom Bralna 

pismenost; longitudinalna spremljava in samoevalvacija.  

 

K 8. 

Pri šolskem koledarju je ravnateljica poudarila dve zadevi, in sicer: 

 delovno soboto 11. 4. 2014,  

 maja 2015 bo potekalo nacionalno preverjanje znanja, za učence 9. razreda je za tretji predmet 

izbran domovinska in državljanska kultura in etika. 

 

Soglasno sprejet sklep: 

SKLEP Potrdi se informacija o šolskem koledarju za šolsko leto 2014/2015.  

 

K 9. 

Ravnateljica je članom povedala, da je letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015 nastajal že od 

pomladi. Na eni izmed preteklih sej so bile obravnavane cene delovnih zvezkov za posamezne razrede 

in plačljive dejavnosti v šolskem letu 2014/2015. Ker so se šoli ponudile tudi do sedaj nenačrtovane 

predstave, je ravnateljica pozvale predstavnike staršev, naj izrazijo svoje mnenje glede ogledov teh 

predstav. Po krajši razpravi je bilo sprejet sklep, da se predstavniki staršev pogovorijo z ostalimi starši v 

razredu, in sicer, da so možna odstopanja v višini 10,00 EUR na leto (na učenca) za oglede predstav 

lokalnih društev. 

 

Soglasno sprejet sklep: 

SKLEP Potrdi se letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015 ter sklep, da se 

predstavniki staršev pogovorijo  z ostalimi starši v razredu o možnosti ogleda 

predstav lokalnih društev, ki jih šola do septembra tekočega šolskega leta še ni 

mogla uvrstiti v LDN (ker zanje ni vedela) v skupnem znesku 10,00 EUR na leto 

(na učenca). 
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K 10. 

Predsednica sveta staršev je izpostavila težavo zaradi  nove zapornice in s tem probleme staršev pri 

parkiranju vozil zjutraj in popoldne, ko pripeljejo otroke v šolo oziroma jih pridejo iskat. Predvsem je 

sporen popoldanski čas, ko je parkirni prostor za uslužbence že dokaj prazen in je zapornica spuščena, 

starši pa izven tega parkirnega prostora nimajo dovolj prostora za parkiranje.  

Ravnateljica je poslala vsem članom sveta staršev pismo, v katerem je obrazložila nastalo situacijo in 

predlagala, da bi starši ustavili vozilo na avtobusnem postajališču in bi otrok tam vstopil v avto oz. 

izstopil. Starši so povedali, da na avtobusnem postajališču ni dovoljeno ustavljanje osebnih vozil. 

Nekaj pripomb je bilo tudi na nov vozni red avtobusov, in sicer imajo problem nekateri učenci, ki 

prihajajo v OŠB iz drugih šolskih okolišev (npr. iz Podgračenega). Ravnateljica je povedala, da se šola še 

dogovarja s prevoznikom in da skupaj usklajujeta vozni red; nekaj problemov je že odpravljenih (v času 

od 1. septembra dalje), nekaj pa jih še ostaja. Nerešeno bo poskušala šola reševati individualno z 

vsakim učencem posebej, do 15. 10. pa bo objavljen tudi dopolnjen vozni red. 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 

                                                                                                                     Predsednica sveta staršev: 

Mateja Jankovič Čurič 

 

 


