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SVET STARŠEV  

 

Številka: 900-7/2020-2 

Datum: 6. 10. 2020  

Z A P I S N I K  

1. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 30. septembra 2020 ob 17.30 v zbornici Osnovne šole Brežice.  

  

PRISOTNI člani sveta staršev: Tadej Baškovič (1. a), Tina Vahčič (1. b), Jernej Bizjak (1. c), Ajda Štrucl (1. d), Matija 

Kolarič (2. a), Melita Suša (2. b), Robert Kelavić (2. c), Lidija Sambunjak (3. b), Blanka Mladkovič (3. c), Afrodita 

Horvatič (3. d), Aleš Hribar (4. b), Romana Kuhar (4. c), Ivana Buble (5. a), Nataša Mihajlovič Grubiša (5. b), Melita 

Suša (5. c), Maja Mavsar (5. d), Dalibor Tadić (6. b), Tina Lazić (6. c), mag. Mojca Strašek Dodig (6. d), Dragana 

Klincov Recer (7. a), Gabrijela Janušič (7. b), Ana Tomše Les (7. c), Ambrož Božiček (7. d), Nevenka Racman (8. a), 

Igor Vogrinc (8. b), Mirjana Kutič (8. c), Tadeja Šepec Bizjak (8. d), Vesna Smrekar (9. a), Patricija Čular (9. b), Petra 

Ban Plavljanić (9. c), Katarina Fuks (7. OŠPP NIS), Marija Ocvirk (8. in 9. razred OŠPP NIS) 

 

Opravičeno odsotni: Sanja Hribar (2. d), Renata Ivanšek (3. a), Sara Levičar (4. a), Josip Hotko (4. d), Mateja Zajc (6. 

a), Petra Jurečič (7. e), Irena Bregar (3. razred OŠPP NIS) 

 

Ostali odstotni: Fanika Koprivšek (4. in 6. razred OŠPP NIS) 

 

Prisotne strokovne delavke šole: ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak, pomočnica ravnateljice Marjanca 

Pečar, šolski svetovalni delavki Ivanka Stojanović in Jadranka Čabraja  

  

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, pregled dnevnega reda 1. seje in dopolnitev 

2. Pregled zapisnika 1. redne in 1. korespondenčne seje v šolskem letu 2019/2020 ter potrditev 

3. Konstituiranja sveta staršev ter izvolitev predsednika in podpredsednika  

4. Izvolitev predstavnikov iz sveta staršev v svet zavoda 

5. Izvolitev dveh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo 

6. Izvolitev dveh predstavnikov staršev v upravni odbor šolskega sklada 

7. Predstavitev pedagoškega poročila za šolsko leto 2019/2020 s prilogama (Kultura in kulturne dejavnosti 

na OŠ Brežice v šolskem letu 2019/2020 in Zbirnik kulturnih dejavnosti v šolskem letu 2019/2020) – 

razprava in potrditev (M. L. Novak in M. Pečar) 

8. Predstavitev Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2019/2020 (I. Stojanović) 

9. Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 – razprava in potrditev 

10. Splošni higienski načrt za zmanjšanje možnosti prenosa okužbe z nalezljivimi boleznimi in protokoli za 

zagotovitev dela v času COVID-19 (priloga hišnega reda) 

11. Razreševanje prostorske stiske na šoli 

12. Predlogi in pobude staršev 

13. Razno: 

 pojav uši na šoli 

 dan Rastoče knjige (2. 10. 2020) 

 šolska shema, ukrep Skupne kmetijske politike EU 

 izbor fotografa za skupinsko fotografiranje (Rožman, Ventura) 
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K 1.   

Ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak je uvodoma pozdravila prisotne na 1. redni seji sveta staršev v šolskem 

letu 2020/2021 in ugotovila sklepčnost. Prisotne je pozvala k dopolnitvam dnevnega reda. Člani sveta staršev niso 

imeli predlogov za dopolnitev dnevnega reda; z dvigom rok so soglasno potrdili dnevni red 1. seje sveta staršev v 

šolskem letu 2020/2021. 

 

 SKLEP:  Soglasno se potrdi dnevni red. 

 

K 2.  

Ker sta bila zapisnika predhodno posredovana članom sveta staršev, je ravnateljica odprla razpravo o zapisnikih in 

navzoče pozvala k morebitnim pripombam in dopolnitvam zapisnika 1. redne in 1. korespondenčne seje sveta 

staršev v šolskem letu 2019/2020. Pripomb na zapisnika ni bilo. 

Člani sveta staršev so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik 1. redne in 1. korespondenčne seje.  

  

SKLEP:  Soglasno se potrdita zapisnik 1. redne in zapisnik 1. korespondenčne seje sveta staršev 

(šol. leto 2019/2020). 

  

K 3.  

Ravnateljica je prisotne pozvala h konstituiranju sveta staršev ter k izvolitvi predsednika in podpredsednika.  

Starši so po krajši razpravi predlagali Matijo Kolariča za predsednika; ta se je s predlogom strinjal in člani so ga z 

dvigom rok (vsi za) izvolili za predsednika sveta staršev za šolsko leto 2020/2021.  

Matija Kolarič se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje seje. Člane sveta je pozval k podaji predlogov za 

namestnika/namestnico predsednika in ti so predlagali Vesno Smrekar. Člani sveta so soglasno izvolili Vesno 

Smrekar za namestnico predsednika za šolsko leto 2020/2021.  

  

SKLEP:  Z javnim glasovanjem so z vsemi glasovi za izvolili Matijo Kolariča za predsednika sveta 

staršev za šolsko leto 2020/2021.  

Za namestnico predsednika so z vsemi glasovi za izvolili Vesno Smrekar za šolsko leto                  

2020/2021. 

  

K 4.  

Pri četrti točki so starši izvolili tri člane iz sveta staršev v svet zavoda. Mandat sedanjim članom sveta staršev, ki so 

tudi v svetu zavoda, poteče 4. 1. 2021. Člani so predlagali, da naj bosta člana kar predsednik in namestnica 

predsednika, kot tretjo članico pa so predlagali še Natašo Mihajlovič Grubiša. Z javnim glasovanjem so soglasno 

potrdili nove člane v svet zavoda.  

Novi člani, ki bodo nastopili članstvo v svetu zavoda po 4. 1. 2020, so: Matija Kolarič, Vesna Smrekar in Nataša 

Mihajlović Grubiša. Mandat traja štiri leta. 

 

SKLEP:  Z vsemi glasovi za so člani sveta staršev izvolili tri predstavnike v svet zavoda, in sicer: 

Matijo Kolariča, Natašo Mihajlović Grubiša in Vesno Smrekar.  

 

K 5.  

Ker je 30. 9. 2020 potekel štiriletni mandat pritožbeni komisiji Osnovne šole Brežice, so člani sveta staršev izvolili 

dva predstavnika v pritožbeno komisijo. Pritožbeno komisijo sestavlja deset članov, in sicer šest iz kolektiva, dva 

predstavnika staršev in dva predstavnika strokovnih delavcev iz drugih zavodov. Eden izmed članov mora imeti 

opravljen izpit iz ZUP-a (Zakon o splošnem upravnem postopku); ta pogoj izpolnjuje delavka OŠ Brežice Lidija 

Povh. Člana komisije strokovnih delavcev iz drugih zavodov sta Nadja Ivšič (ETRŠ) in Daniel Ivša (GŠ Brežice). 

Ravnateljica je pojasnila, kakšne so naloge pritožbene komisije, in povedala, da sta bila v minulem mandatu le dva 

primera pritožb, ki ju je obravnavala pritožbena komisija. 

Člani sveta staršev so predlagali še dva predstavnika sveta staršev v pritožbeno komisijo, in sicer: Mojco Strašek 

Dodig in Blanko Mladkovič. Člani sveta staršev so ju z javnim glasovanjem soglasno potrdili.  
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SKLEP:  Člani sveta staršev soglasno izvolijo za mandat štirih let Mojco Strašek Dodig in Blanko 

Mladkovič za predstavnici staršev v pritožbeno komisijo Osnovne šole Brežice.  

 

K 6. 

Člani sveta staršev so predlagali štiri predstavnike v upravni odbor šolskega sklada, in sicer Lidijo Sambunjak, 

Romano Kuhar, Afrodito Horvatič in Tino Lazič. Psihologinja Jadranka Čabraja je razložila, katere so naloge 

predstavnikov, ter povedala, za kaj se porabljajo sredstva iz šolskega sklada. 

Predlagane članice so bile na javnem glasovanju soglasno izvoljene. 

 

SKLEP:  Člani sveta staršev soglasno izvolijo Lidijo Sambunjak, Romano Kuhar, Afrodito Horvatič 

in Tino Lazič v upravni odbor šolskega sklada.  

 

K 7. 

Predsednik je prosil ravnateljico, naj predstavi pedagoško poročilo Osnovne šole Brežice za šolsko leto 2019/2020 

s prilogama. Ravnateljica je izpostavila, da je pedagoško poročilo letos krajše in da še nismo imeli takšnega 

šolskega leta, kot je bilo preteklo. Zaradi epidemije COVID-19 nismo uspeli izvesti vsega načrtovanega – 

tekmovanj, zlasti na državnem nivoju, ter vseh šol v naravi in plavalnega opismenjevanja za prve razrede; slednjega 

smo izvedli sedaj v septembru (za letošnje drugošolce). Prav tako nismo izvedli NPZ-ja (Nacionalni preizkus 

preverjanja znanja v 3., 6. in 9. razredu). V septembru poteka kolesarski izpit za letošnje šestošolce, ki ga lansko 

šolsko leto v 5. razredu zaradi epidemije niso opravili. Učitelji intenzivno ponavljajo učno snov, ki so jo učenci lani 

predelali doma – pouk na daljavo zaradi epidemije COVID-19. V kolikor bi se ponovno zgodilo, da bi moral 

potekati pouk na daljavo, se sedaj v šoli učence pripravlja na delo od doma. 

Razprave in vprašanj članov ni bilo, zato je predsednik pozval člane, naj potrdijo pedagoško poročilo za šolsko leto 

2019/2020. 

Člani sveta staršev so po seznanitvi soglasno potrdili pedagoško poročilo (s prilogama) za šolsko leto 2019/2020. 

  

SKLEP:  Z vsemi glasovi za se potrdita pedagoško poročilo za šolsko leto 2019/2020 in prilogi 

(kultura in kulturne dejavnosti na OŠ Brežice v šolskem letu 2019/2020 in zbirnik 

kulturnih dejavnosti v šolskem letu 2019/2020). 

  

K 8.  

Predsednik je prosil pedagoginjo Ivanko Stojanović, naj predstavi samoevalvacijsko poročilo OŠ Brežice za šolsko 

leto 2019/2020. Povedala je, da je namen samoevalvacije spremljanje in vrednotenje doseganja zastavljenih ciljev 

oz. načrtovanje izboljšav. V šolskem letu 2019/2020 sta bila pri načrtovanju dodana dva nova cilja, in sicer eden na 

vzgojnem in drugi na kognitivnem področju. Povedala je, da je šola pri izvajanju dejavnosti namenila večji 

poudarek prevzemanju odgovornosti učencev za uspešnost učenja. Na različne načine so strokovni delavci 

poskušali pri učencih spodbujati tudi interes za reševanje nalog na višjih taksonomskih ravneh. Pri doseganju ciljev 

jim je bila v veliko pomoč podpora staršev.  

Šola bo še naprej spodbujala prevzemanje odgovornosti učencev za učenje, krepila njihovo samostojnost, kritično 

mišljenje in načrtovanje lastnih izboljšav. 

Člani sveta staršev so po seznanitvi soglasno potrdili samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/2020. 

 

SKLEP:   Soglasno se potrdi samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/2020. 

  

K 9.  

Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 je bil predhodno poslan vsem članom sveta staršev. 

Pomočnica ravnateljice, Marjanca Pečar, je povedala, da sedaj šola dela po modelu B, kar pomeni, da pouk poteka 

na šoli s prilagoditvami in priporočili NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje). Povedala je še, da po navodilih 

NIJZ učenci in delavci, ki se počutijo slabo, ostanejo doma in se o ukrepih posvetujejo z zdravniki.  

V šolskem letu 2019/202 imamo na šoli 40 oddelkov (917 učencev). Tudi letos poteka pouk nekaterih oddelkov na 

dislocirani lokaciji, in sicer v Domu kulture Brežice, kosilo pa imajo ti učenci v Gimnaziji Brežice. Za izvajanje pouka 
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šport uporabljajo ti učenci zunanje površine v okolici Doma kulture, eno uro pa imajo za ta namen na voljo tudi 

telovadnico Gimnazije Brežice. 

Člani sveta staršev so pripomnili, da so bili zelo pozno obveščeni, kje bo dislocirana lokacija, in izpostavili, da si 

želijo boljše komunikacije. Predlagali so, naj učitelji učencem v času, ko so le-ti zaradi različnih vzrokov odsotni od 

pouka (karantena, lažji prehlad ...), pošiljajo naloge domov, tako kot so to počeli v času pouka na daljavo.  

Po razpravi je bil sprejet dogovor, naj starši sporočijo razredniku, da bo otrok predvidoma manjkal več dni; 

zaprosijo naj razrednika oz. učitelje, ki poučujejo v oddelku, naj jim pošiljajo učno gradivo na dom.  

Starši so izrazili tudi željo, naj se čim več uporablja učilnica naravoslovja na prostem 

Pomočnica ravnateljice je povedala, da na šoli poteka izobraževanje za Microsoft Teams (program za skupinsko 

delo v razredu, ki vključuje video sestanke in ostale aktivnosti za pouk na daljavo); uporaba bo omogočila 

poučevanje na daljavo, kjer bo učenec v središču učnega procesa.  

Člani sveta staršev so z dvigom rok soglasno (vsi za) podali pozitivno mnenje k letnemu delovnemu načrtu šole za 

šolsko leto 2020/2021. 

 

SKLEP:  Poda se pozitivno mnenje (vsi za) o letnem delovnem načrtu OŠ Brežice za šolsko leto 

2020/2021. 

 

K 10. 

Kot prilogo so člani prejeli Splošni higienski načrt za zmanjšanje možnosti prenosa okužbe z nalezljivimi boleznimi 

in protokol za zagotovitev dela v času COVID-19. Člani so prosili, naj se jim posredujejo vsa pravila hišnega 

reda. 

 

SKLEP:  Članom se posredujejo v prilogi poleg zapisnika še priloge vseh pravil hišnega reda.  

 

K 11.  

Ravnateljica je izpostavila, da je prostorska stiska na šoli pereč problem. Poudarila je, da je potrebno najti stalno 

rešitev za zagotavljanje zadostnega števila učilnic za pouk – letos denimo se zaradi ugibanja, po katerem modelu 

bodo šole pričele pouk, še sredi avgusta ni vedelo, na kateri lokaciji bosta 1. septembra pričela pouk dva oddelka 

3. razreda.  

Starše skrbi, da učenci, ki imajo pouk na dislocirani enoti, ne bodo imeli ustreznega prostora za pouk športa v 

zimskem času oz. v času slabega vremena, saj imajo na voljo za uporabo le eno uro v telovadnici Gimnazije 

Brežice. 

Ravnateljica je poudarila, da je šoli pri iskanju prostorov priskočila na pomoč Občine Brežice, za kar ji je hvaležna.  

Predsednik je predlagal članom sveta staršev, naj svet staršev in svet zavoda naslovita na ustanovitelja pobudo, naj 

le-ta prednostno pristopi k razreševanju prostorske stiske na OŠ Brežice. Člani so soglasno podprli njegovo 

pobudo. 

 

SKLEP:   Vsi člani so soglašali, naj se napiše dopis na Občino Brežice, da bi le-ta prednostno 

pristopila k reševanju prostorske stiske na OŠ Brežice, ki bo trajnejše narave in ne le 

eno leto. 

 

K 12.  

 Predsednik je predlagal, da naj člani sveta staršev naslovijo vprašanja pred sejo na šolo ali njemu po 

elektronski pošti matija.kolaric@gmail.com (navedejo naj svoje pobude za svet staršev), saj bodo zaposleni in 

predsednik sveta staršev lahko le tako pravočasno pripravili odgovore in jih podali na seji. 

 Članica sveta staršev Ivana Buble je pohvalila potek dela učiteljev in vseh ostalih delavcev na OŠ Brežice. 

 

SKLEP:   Sprejet je bil predlog predsednika, naj člani sveta staršev posredujejo šoli ali pa 

njemu vprašanja, na katera želijo odgovore na seji (zadeva: pobude za svet staršev). 

Predsednikov elektronski naslov je matija.kolaric@gmail.com. 

 

K 13. 

mailto:matija.kolaric@gmail.com
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 Ravnateljica je izpostavila problem pojava uši na šoli in prosila, naj starši redno pregledujejo lasišče svojega 

otroka in ustrezno ukrepajo; opozorila je tudi na pravočasno odstranjevanje gnid.  

 Ravnateljica je predstavila gibanje Rastoča knjiga in povedala, da bo šola 2. 10. 2020 praznovala četrto 

obletnico pridružitve OŠ Brežice in Občine Brežice k vseslovenskemu gibanju Rastoča knjiga. Izpostavila je, da 

si je šola pred leti zadala nalogo, da bo vsako leto v začetku oktobra predstavila učencem rezultate minulega 

leta in jih v obliki raznobarvnih obeskov izpostavila na eHrastu. Povedala je, da je letošnji moto dneva s 

posebno vsebino ob dnevu Rastoče knjige »Ne delaj tistega, kar ne želiš, da ti nekdo drug naredi«. Tokratni 

gost na prireditvi bo poleg župana občine Brežice, Ivana Molana, in dr. Janeza Gabrijelčiča tudi predsednik 

Državnega zbora RS Igor Zorčič. Člane sveta staršev in ostale starše je povabila na prireditev, ki se bo začela 

pri eHrastu pred šolo ob 11.00. 

 Šolska shema je projekt, sofinanciran s strani Kmetijskega sklada; namenjen je razdeljevanju sadja in zelenjave 

ter mleka otrokom v šoli, hkrati pa spodbuja uporabo ekološko in lokalno pridelane hrane. 

 Fotografiranje oddelkov: prispeli sta dve ponudbi za izvedbo fotografiranj, in sicer: Foto Rožman in Studio 

Ventura. Po krajši razpravi so starši izbrali fotografa Foto Rožman za obdobje enega leta. 

 

SKLEP:  Člani sveta staršev so s 27 glasovi za izbrali fotografa za fotografiranje oddelkov; to je 

Foto Rožman Brežice. Eden od članov je glasoval za Studio Ventura, trije pa so se vzdržali. 

 

 

  

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

                                                                                                                                              Predsednik sveta staršev:  

             Matija Kolarič, s. r. 

 

 


