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SVET STARŠEV 

Datum: 29. 9. 2015 

 

Z A P I S N I K 

1. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 29. septembra 2015 ob 17. uri v zbornici Osnovne 

šole Brežice. 

PRISOTNI: Katarina Vogrin (1. a), Tina Lazić (1. c), Mateja Venišnik (1. d), Vesna Smrekar (2. a), Klavdija 

Ban (2. b), Ana Tomše Les (2. c), Tanja Poček (2. d), Barbara Čerin (3. a ), Branko Ferk (3. b), Sandra Šišak 

namesto Tadeje Šepec Bizjak (3. c), Maida Koprić Vehabović (4. a), Patricia Čular (4. b), Robert Cvelbar (4. 

c), Jure Rovan (5. a) Diana Kosar (5. c), Mateja Jankovič Čurić (6. b), Jani Godler (6. c), Tanja Poček (7. a), 

Ljubiša Stojanović (7. b), Mojca Hasičić (7. c), Irena Papac (8. a), Nuša Bedek (8. b), Nataša Avšič Bogovič 

(8. c), Mojca Vesel Radić (8. d), Merima Jular (namesto Darlen Končina Suša) (9. a), Mojca Tabor (9. b), 

Alenka Černelič Krošelj (9. c), Sandra Štojs (1., 2., 3. OŠPP), Mirjana Krošelj (4., 5., 6. OŠPP), Darja Deržič 

(7. OŠPP), Rebeka Gašparin (8., 9. OŠPP) 

 

Odsotna: Marko Rus (1. b) in Edvard Štraus (6. a) 

 

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 2. redne seje 2014/2015  

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

zavoda Osnovne šole Brežice 

4. Izvolitev dveh članov sveta staršev v upravni odbor šolskega sklada 

5. Predstavitev in sprejem pedagoškega poročila za šolsko leto 2014/2015 s prilogo Kultura in 

kulturne dejavnosti na OŠ Brežice v šolskem letu 2014/2015 in zbirnikom kulturnih dejavnosti 

na OŠB (M. L. Novak, D. Mandžuka) 

6. Predstavitev analize šolske prehrane za šolsko leto 2014/2015 (I. Stojanović) 

7. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2014/2015 z naslovom Spodbujanje bralne 

pismenosti; longitudinalna spremljava in samoevalvacija – predstavitev rezultatov preizkusa in 

smernice za naslednje šolsko leto, razprava in potrditev (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 (M. L. Novak) z načrtom samoevalvacije za šolsko 

leto 2015/2016 

10. Predlog sprememb vzgojnega načrta OŠ Brežice in pravil šolskega reda OŠ Brežice 

11. Informiranje staršev – posredovanje ponudb programov različnih zunanjih izvajalcev (dogovor)  

12. Razno  

 

K 1.  

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. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

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 2. redne seje sveta staršev. Pripomb 

ni bilo in zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2014/2015. 

 

K 3. 

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 potrebno še tretjega člana, ki bo tudi predstavnik 

staršev v svetu zavoda. Zahvalila se je Mateji Jankovič Čurič, ki je bila predsednica sveta staršev v 

preteklem šolskem letu, in jo hkrati predlagala za predsednico sveta staršev v tekočem šolskem letu. Vse 

navzoče je pozvala, naj povedo svoje predloge. Člani so njen predlog soglasno sprejeli. Za 

podpredsednika sveta staršev je bil predlagan Branko Ferk in člani so se s predlogom soglasno strinjali. 

Kot članica je bila predlagana Irena Papac; tudi ta predlog so člani soglasno sprejeli. 

Po izvolitvi je prevzela vodenje seje predsednica Mateja Jankovič Čurič.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Za predsednico sveta zavoda za šolsko leto 2015/2016 je bila potrjena Mateja 

Jankovič Čurič, za podpredsednika Branko Ferk in za članico Irena Papac.  

 

K 4. 

Delo šolskega sklada je predstavila Jadranka Čabraja, predstavnica šole in hkrati predsednica šolskega 

sklada. Povedala je, da šolski sklad deluje že več kot 15 let. Vodi ga sedemčlanski upravni odbor, 

sestavljen iz 3 predstavnikov šole in 4 predstavnikov staršev. Upravni odbor je do sedaj v skladu s 

pravilnikom ugodil vsem prosilcem za finančna sredstva. Seje so potekale po elektronski pošti. V 

preteklem šolskem letu sta v odboru šolskega sklada odstopila  dva člana, zato je predsednica prosila za 

imenovanje dveh novih članov. Za obdobje štirih let sta bila soglasno izvoljena Tanja Poček, predstavnica 

2. d razreda, in Robert Cvelbar, predstavnik 4. c razreda.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Za predstavnika staršev v upravni odbor šolskega sklada sta bila izvoljena Tanja 

Poček in Robert Cvelbar. 

 

K 5. 

V pojasnilu k pedagoškemu poročilu za šolsko leto 2014/2015 je ravnateljica dodala:  

 šola je v preteklem šolskem letu v celoti realizirala pouk; 

 po popravnih izpitih je izdelalo 97,40 % učencev in napredovali so v višji razred;  

 šola je v letu 2013 pridobila naziv Naj kulturna šola 2013 in bo nosila ta naziv v obdobju 2013–2016;  

 šola je na natečaju za leto 2015 prejela priznanje za »najbolj športno osnovno šolo v RS«; ta naziv je 

dobila že enajstič; 

 tretje leto zapovrstjo so si na istem natečaju prislužili srebrno priznanje tudi oddelki OŠPP pri OŠ 

Brežice; 

 v letu 2015 je šola pridobila mednarodni status UNESCO šole; 

 folklorniki otroške folklorne skupine Kresnice so na državnem tekmovanju folklornih skupin 

Ringaraja 2015 prejeli zlato priznanje; 
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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.  

Po uvodni predstavitvi pedagoškega poročila je predsednica odprla razpravo o pedagoškem poročilu. 

Izpostavljeno je bilo vprašanje o rezultatih NPZ, ki so na šoli nižji od slovenskega povprečja. Ravnateljica 

je pojasnila, da je šola naredila temeljito analizo rezultatov in na osnovi ugotovitev začrtala aktivnosti za 

šolsko leto 2015/2016.  

Po razpravi je predsednica pozvala člane sveta staršev h glasovanju in k sprejemu pedagoškega poročila 

OŠ Brežice za leto 2014/2015.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Potrdi se pedagoško poročilo za šolsko leto 2014/2015. 

 

K 6. 

Analizo šolske prehrane je povzela pedagoginja Ivanka Stojanović. Povedala je, da je bila v skladu z 19. 

členom Zakona o šolski prehrani v šolskem letu 2014/2015 med učenci in starši izvedena anketa o oceni 

zadovoljstva s šolsko prehrano pa tudi o dejavnostih, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in 

kulturo prehranjevanja pri učencih. V preteklem šolskem letu je prejemalo malico 746 učencev, kosilo pa 

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

popoldanska malica) zdrava (89 %). Bolj so s prehrano zadovoljni učenci na razredni stopnji kot na 

predmetni. Kar 96,2 % jih je ocenilo, da je raznolika in količinsko ustrezna. Oboji v veliki meri menijo, da 

je ponudba različnih vrst sadja (90,6 % vprašanih) in zelenjave (91,3 % vprašanih) ustrezna ter pozitivno 

ocenjujejo izbiro sadja in zelenjave v projektu Shema šolskega sadja (83,35 % anketiranih). 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. 73,9 % učencev na predmetni stopnji 

meni, da je malica raznolika in količinsko ustrezna. 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 ter tropsko sadje ...), za kosilo večkrat carski praženec in 

lazanjo, za poobedek pa 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 ter za primerno higieno in poučevanje o zdravi prehrani. Kar 89 % jih meni, da je 

šolska prehrana glede izbire živil, kakovosti in količine ustrezna, prav tako tudi ponudba sadja in 

zelenjave. Večina (91 %) jih je še naprej pripravljena dodatno financirati nabavo jabolk. 

Pohvalili so kosila; menijo, da so zdrava in za otroke ustrezna. Pohvalo so namenili tudi kuharicam, ki se 

po njihovem mnenju trudijo, tudi s pripravo dietnih obrokov za posameznike. Posamične pripombe 

staršev so se nanašale na uporabo plastičnega pribora pri malici (zaradi neekološke oziroma ponovne 

uporabe). 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 motijo zahteve 

nekaterih učiteljev, 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. Nadaljevala bo s projektoma Jabolko v šoli in Shema šolskega sadja in tako 

učencem omogočila dostopnost do zdravih izbir prehrane, saj ima le-ta velik pomen v otrokovem 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Potrdi se informacija o analizi šolske prehrane v šolskem letu 2014/2015.  
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K 7. 

Samoevalvacijsko poročilo sta predstavili pedagoginja Ivanka Stojanović in psihologinja Jadranka 

Čabraja.   

Šola je v preteklem šolskem letu prvič v celotni generaciji prvega razreda preverjala bralne zmožnosti 

učencev. Preizkus pa je bil opravljen tudi na celotni generaciji učencev tretjega razreda. V prvem razredu 

je bil opravljen preizkus na začetku (oktobra) in na koncu šolskega leta (junija), obsegal pa je poznavanje 

črk, koncept branja, sposobnost predvidevanja in fonetično zavedanje. Jadranka Čabraja je predstavila 

tudi bralni test, ki je bil izveden v oddelkih tretjega razreda.  

Na osnovi dobljenih rezultatov so aktivi učiteljic prvega triletja načrtovali delo v šolskem letu 2015/2016. 

Preverjanje v 1. in 3. razredu bo izvedeno tudi v letošnjem šolskem letu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Potrdita se samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2014/2015 in načrt 

samoevalvacije za šolsko leto 2015/2016.  

 

K 8. 

Ravnateljica je povedala, da je bila točka o šolskem koledarju uvrščena na dnevni red z namenom 

informiranja vseh staršev (tudi tistih, katerih otroci letos prvič obiskujejo osnovno šolo), saj je bil šolski 

koledar predstavljen že koncem šolskega leta 2014/2015.  

V šolskem letu 2015/2016 ni predvidena nobena delovna sobota. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Potrdi se informacija o šolskem koledarju za šolsko leto 2015/2016. 

 

K 9. 

Ravnateljica je članom povedala, da je letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016 nastajal že od 

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

in plačljive dejavnosti v šolskem letu 2015/2016. O obojem so člani sveta staršev razpravljali in odločali. 

Povedala je, da se je v šolskem letu 2015/2016 povečalo število otrok, kar posledično pomeni povečano 

število oddelkov in večje število zaposlenih; za slednje je šola pridobila soglasje pristojnega ministrstva. 

Povedala je, da je šola pridobila projekt Zdrav življenjski slog le za tri mesece. Alenka Černelič Krošelj je 

opozorila na to, da je potrebno v letnem delovnem načrtu narediti popravek pri »pregledu ekskurzij po 

razredih«, saj se 9. b razred ni udeležil zaključne ekskurzije v Gardaland. Od Mojce Tabor je prišla pobuda, 

da se v čim krajšem času skliče sestanek vseh treh predstavnikov sveta staršev iz 9. razreda, vseh treh 

razredničark in vodstva šole, in sicer z namenom poenotenja stališč glede organiziranja valete. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Potrdi se letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016 in sprejme se sklep, da se 

3 predstavniki sveta staršev 9. razreda, razredniki 9. a, b. in c oddelka in 

vodstvo šole v čim krajšem času sestanejo glede dogovora o organiziranju 

valete. 

 

K 10. 

Predlog sprememb vzgojnega načrta OŠ Brežice in pravil šolskega reda OŠ Brežice je predstavila Ivanka 

Stojanović. Predlagala je, da se v vzgojnem načrtu v prvi alineji 3. točke doda »dosežena 3 bronasta 

priznanja in Kresnička«, v tretji alineji doda »na športnem področju«, tako da se prva in tretja alineja 

glasita: 

1. dosežena 3 bronasta priznanja na tekmovanju iz znanja (Cankarjevo tekmovanje, Matematični 

kenguru, logika, Cici vesela šola, Vesela šola, Kresnička in druge) – v 1. in 2. triletju, 

3. dosežke na športnem področju, ki se podelijo po kriterijih za »naj športnika OŠ Brežice«, ki je 

bil sprejet na aktivu športnih pedagogov OŠB dne 31. 5. 2012. 
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Pri pravilih šolskega reda se na strani 6 doda »predlaga premestitev učenca v drug oddelek na šoli« 

in »predlaga, da se učenec ne udeleži šole v naravi, ekskurzij, različnih dogodkov, ki jih 

organizira šola ...« ter na strani 10 »v primeru nasilja ali drugega kaznivega dejanja nad učencem 

s strani tretje osebe, mora strokovni delavec zaščititi učenca in o dogodku takoj obvestiti vodstvo 

šole in starše. Šola oz. starši podajo prijavo zoper znanega oz. neznanega storilca kaznivega 

dejanja na policijo oz. na okrožno državno tožilstvo.« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

SKLEP: Potrdijo se predlagane spremembe vzgojnega načrta in pravil šolskega reda.  

 

K 11. 

Ravnateljica je predlagala, da informiranje staršev – posredovanje ponudb programov različnih zunanjih 

izvajalcev – ostane kot do sedaj, in sicer se ponudbe pošljejo predstavnikom staršev, le-ti pa jih po lastni 

presoji posredujejo v vednost ostalim staršem v oddelku. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Potrdi se predlagano informiranje staršev glede posredovanja različnih 

ponudb. 

 

K 12. 

Pod razno je predsednica sveta staršev obvestila člane glede sodelovanja v aktivu sveta staršev Posavja 

ter pozvala k razpravi. Svet staršev se je po krajši razpravi odločil, da se pridobi več informacij glede novo 

ustanovljenega aktiva, na podlagi katerih se bodo naknadno odločali o vključitvi vanj. 

Predstavnica 3. a razreda je izrazila skrb zaradi odsotnosti in nadomeščanja njihove učiteljice. Ravnateljica 

je obrazložila, da mora šola sama zagotoviti nadomeščanja do 31. dneva odsotnosti, šele nato pristojno 

ministrstvo izda soglasje k nadomestni zaposlitvi novega delavca. 

Mojca Tabor, predstavnica 9. b razreda, je opozorila starše na akcijo zbiranja odpadnega papirja. 

Predlagala je, naj bi šola po elektronski pošti obveščala starše o datumu zbiranja. 

Nekaj pripomb je bilo tudi glede voznega reda avtobusov iz smeri Skopic, Sobenje vasi in Bukoška, saj 

prihajajo učenci iz teh območij v šolo že pred 8. uro. Ravnateljica je povedala, da bo za odgovor prosila 

podjetje Integral Brebus Brežice. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.40. 

 

                                                                                                                     Predsednica sveta staršev: 

Mateja Jankovič Čurič 

 

 


