
1 

 

 
 

SVET STARŠEV  

  

Številka: 900-7/2021/2 

Datum: 24. 5. 2021 

Z A P I S N I K  

2. redne seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 24. maja 2021 ob 18.00 v zbornici Osnovne šole Brežice.  

  

PRISOTNI: Tadej Baškovič (1. a), Tina Vahčič (1. b), Jernej Bizjak (1. c), Ajda Štrucl (1. d), Matija Kolarič (2. a), Sanja 

Hribar (2. d), Renata Ivanšek (3. a), Lidija Sambunjak (3. b), Blanka Mladkovič (3. c), Afrodita Horvatič (3. d), Sara Levičar 

(4. a), Aleš Hribar (4. b), Romana Kuhar (4. c), Nataša Mihajlović Grubiša (5. b), Melita Suša ( 2. b in 5. c), Maja Mavsar 

(5. d), Mojca Strašek Dodig (6. d), Dragana Klincov Recer (7. a), Ana Tomše Les (7. c), Petra Jurečič (7. e), Nevena 

Racman (8. a), Tadeja Šepec Bizjak (8. d), Vesna Smrekar (9. a), Petra Ban Plavljanić (9. c), Katarina Fuks (7. OŠ PP NIS) 

  

Opravičeno odsotni: Robert Kelavić (2. c), Ivana Buble (5. a), Mateja Zajc (6. a), Igor Vogrinc (8. b), Irena Bregar (3. OŠ 

PP NIS) 

 
Odstotni: Josip Hotko (4. d), Dalibor Tadić (6. b), Tina Lazić (6. c), Gabrijela Janušič (7. b), Ambrož Božiček (7. d), 

Mirjana Kutič (8. c), Patricia Čular (9. b), Fanika Koprivšek (4., 6. OŠ PP NIS), Marija Ocvirk (8., 9. OŠ PP NIS) 

 
Ostale prisotne: ravnateljica Marija Lubšina Novak, pomočnica ravnateljice Marjanca Pečar ter delavki ŠSS Ivanka 

Stojanović in Jadranka Čabraja  

  

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 

1. Pregled zapisnika 1. seja sveta staršev 

2. Pregled dnevnega reda 2. seje in dopolnitev 

3. Seznam delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv ter določitev skupne nabavne cene delovnih zvezkov za OŠ 

in OŠ PP NIS v šolskem letu 2021/2022 

4. Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022: 

- Šolski koledar za šolsko leto 2021/2022  

- Predvideno število oddelkov OŠ in OŠ PP NIS 

- Seznam vsebin in lokacij plačljivih in brezplačnih dni s posebno vsebino (predlog) 

- Šole v naravi v šolskem letu 2021/2022 (predlog) 

- Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu  

- Fleksibilni predmetnik (TIT – LUM, GUM – LUM, GOS – DRU) 

- Pouk v manjših učnih skupinah v drugem in tretjem triletju OŠ (SLO, MAT, TJA)  

- Uvajanje drugega tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega 

programa (RaP) 

 drugi tuji jezik NEMMŠČINA v tretjem triletju 

 neobvezni izbirni predmeti v 1., 4., 5. in 6. razredu 

 podaljšano bivanje 

 jutranje varstvo 

- Projekti (nekateri obstoječi in novi):  

 Projekt Strateška partnerstva ERASMUS+ KA229, Effective Time Management: SAME 

(Social, Active Motivated and Eager) Students with Different Activities 

 Projekt ERASMUS+ KA1 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju, Don't bully be friend 

 Projekt Strateška partnerstva ERASMUS+ KA229, Friend me; don't bully  
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 Dolga prijateljstva (OŠ Dobrany – OŠ Brežice) 

 Razvojna naloga: Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje 

 Inovativna učna okolja podprta z IKT, inovativna pedagogika 1:1, razvojna šola (2017—

2022) 

 Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem 

in okoljem v osnovnih šolah, implementacijska šola (2017—2022) 

 SIO krepitev kompetenc učiteljev 

- Predlog nabave likovnih potrebščin za šolsko leto 2021/2022 

5. 50 let OŠ Brežice na lokaciji Levstikova 18 

6. Delo šole do konca šolskega leta 

7. Poročilo o delu šolskega sklada  

8. Predlogi, pobude članov sveta staršev za delo v šolskem letu 2021/2022 

9. Razno (nakazilo dohodnine Društvu za Boljši svet) 

 
K 1.   

Predsednik sveta staršev, Matija Kolarič, je uvodoma pozdravil člane sveta staršev in ostale prisotne. 

Ker je bil zapisnik predhodno posredovan članom sveta staršev, je odprl razpravo o zapisniku in navzoče pozval k 
posredovanju morebitnih pripomb in k dopolnitvam zapisnika 1. redne seje sveta staršev. Dopolnitev in pripomb ni 
bilo, zato so člani sveta staršev z dvigom rok soglasno (vsi ZA) potrdili zapisnik.  

 

SKLEP:  Soglasno se potrdi zapisnik 1. redne seje sveta staršev. 

 
K 2. 

Predsednik je preveril sklepčnost. Prisotne je pozval k dopolnitvam dnevnega reda 2. redne seje. Predlogov članov 
sveta staršev glede dopolnitev dnevnega reda ni bilo; z dvigom rok so soglasno (vsi ZA) potrdili dnevni red 2. seje 
sveta staršev. 

  

SKLEP:  Soglasno se potrdi dnevni red 2. redne seje sveta staršev. 

 

K 3.  

Predsednik je pozval ravnateljico naj predstavi vsebino 3. točke.  Ravnateljica je poudarila, da šola stremi k temu, da 
bi učenci uporabljali čim manj delovnih zvezkov, in tudi, da bi bilo gradivo dostopno po čim ugodnejši ceni. Pove, da 
Strokovni svet RS za osnovno šolo potrjuje učbenike in da za 4. razred ni potrdili kompleta učbenika in delovnega 
zvezka Familiy and Friends za 4. in 5. razred. Tako se cena delovnih zvezkov in ostalih gradiv v 4. in 5. razredu zniža 
za 16 €. Kot opombo pove, da je bila napaka pri zapisu za 2. razred OŠPP NIS, in sicer je pravilen znesek doplačila 
staršev 0,95€ in ne 0,58€. Delovni zvezki za učence prvega triletja bodo tudi letos za starše brezplačni. 

Predsednik je po razlagi ravnateljice navzoče pozval k razpravi. Ker razprave ni bilo, je člane pozval k potrditvi 
skupne nabavne cene delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv. Člani sveta staršev so z dvigom rok soglasno potrdili 
skupno nabavno ceno delovnih zvezkov ter ostalih gradiv za OŠ in OŠ PP NIS (obvezni program).  

 

SKLEP: Z vsemi glasovi ZA se potrdi skupna nabavna cena delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv za 
šolsko leto 2021/2022 za OŠ in OŠ PP NIS (obvezni program). 

 

K 4. 

Člani sveta staršev so razpravljali o predlogu letnega delovnega načrta OŠB (LDN) za šolsko leto 2021/2022. 
Ravnateljica je predstavila nekatere vsebinske elemente LDN-ja. Predvideva, da bodo redni program OŠ obiskovali 
903 učenci, OŠ PP NIS pa 28 učencev. Tako bi v šolskem letu 2021/2022 v programu OŠ imeli oblikovanih 37 
oddelkov, v programu OŠ PP NIS pa 2 kombinirana in 2 čista oddelka. Pri seznamu vsebin in lokacij plačljivih in 
brezplačnih dni s posebno vsebino ni večjih sprememb glede na pretekla leta; izvedba bo odvisna od vremena. V 
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kolikor v 1. razredu ne bomo uspeli izvesti plavalnega opismenjevanja do konca junija 2021, ga bomo izvedli takoj v 
začetku septembra 2021. V 3. razredu pa smo že pričeli z izvajanjem plavalnega tečaja v Termah Čatež (takoj, ko je 
bilo po navodilih NIJZ to možno). Pomočnica ravnateljice Marjanca Pečar je sporočila, da je CŠOD potrdil 3 šole v 
naravi, in sicer za 3. razred (CŠOD Prvine v aprilu 2022), za 4. razred (CŠOD Lipa v mesecu decembru 2021) in za 5. 
razred (CŠOD Soča v mesecu aprilu 2022). Nimamo še potrjenih terminov za 3 šole v naravi, in sicer za 7. in 8. razred 
(CŠOD) ter za zimsko šolo v naravi na Pohorju. 

Ravnateljica pove da je poskus Uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanja koncepta razširjenega 
programa v osnovni šoli – RaP (razširjeni program) podaljšan za dve leti (do avgusta 2023). Šola bo lahko še naprej v 
drugem triletju izvajala neobvezne izbirne predmete, ki ne bodo ocenjeni, izvajala pa bo lahko tudi drugi tuji jezik 
nemščina v tretjem triletju.  

Šola predvideva, da bo v naslednjem šolskem letu še na predmetni stopnji in v 5. razredu pri nakaterih predmetih 
še naprej izvajala fleksibilni predmetnik, pri MAT, SLO in TJA pa manjše učne skupine (drugo in tretje triletje). 

Ravnateljica je predstavila nekatere obstoječe in nove projekte. Pove, da šola trenutno izvaja kar tri projekte 
Comenius+ ter da so še novi v postopku prijavljanja. Letos zaključujejo projekt Ribe na šolskih krožnikih, v katerem 
so učence poskušali seznaniti z nekaterimi novimi ribjimi recepti in jedmi (namazi ...). 

Glede nabave likovnih potrebščin so starši predlagali, naj ostane tako, kot je bilo v preteklosti – šola naj nabavi, kar 
učenci potrebujejo, starši pa strošek v dveh obrokih poravnajo po položnici. V kolikor bo zopet potekal pouk na 
daljavo, likovnih potrebščin šola ne bo nabavljala. 

Po razpravi so starši soglasno podprli predlog letnega delovnega načrta (LDN) OŠ Brežice za šolsko leto 2021/2022. 

 

SKLEP:  Z vsemi glasovi ZA se potrdi predlog letnega delovnega načrta Osnovne šole Brežice za šolsko 
leto 2021/2022. 

 

K 5.  

Ravnateljica pove, da bo šola letos (2021) obeležila 50 let delovanja OŠ Brežice na lokaciji Levstikova 18; v LDN je 
načrtovano, da bo glavna prireditev 21. oktobra 2021 in bo povezana z dnevom Rastoče knjige. Ob tej priložnosti bo 
šola posnela krajši film in izdala zbornik spominov.  

   

SKLEP:  Sprejme se informacija o praznovanju 50 letnice OŠ Brežice na lokaciji Levstikova 18. 

 

K 6.  

Ravnateljica je predstavila načrtovan potek dela do konca pouka oz.konca šolskega leta, in sicer je izpostavila, da si 
želi, da bi učenci čim uspešneje zaključili pouk in da bi bilo čim manj popravnih izpitov. Trenutno izvaja šola plavalni 
tečaj za učence 3. razreda, devetošolci se med drugim pripravljajo na valeto, ki bo 14. 6. 2021 v dopoldanskem času 
na dvorišču Posavskega muzeja Brežice. Nekateri razredniki v sodelovanju s starši načrtujejo ekskurzije in dneve 
dejavnosti z različnimi vsebinami. 14. junija bo ob 18.00 potekal sprejem najboljših učencev pri županu Ivanu 
Molanu. 

 

SKLEP:  Sprejme se informacija o delu na šoli do konca pouka oz. šolskega leta. 

 

K 7.  

Poročilo o delu šolskega sklada je podala svetovalna delavka Jadranka Čabraja. Povedala je, da se v tekočem 
šolskem letu ni veliko dogajalo, saj je šolanje veliko časa potekalo na daljavo. Na začetku šolskega leta je bilo na 
računu šolskega sklada 5.076,45 EUR.  

Priliv na šolski sklad je bil v višini 463,86 EUR, in sicer 25,86 EUR od zbranega papirja ter 438,00 EUR od donacij 
staršev (položnice). 

Odhodkov iz šolskega sklada v tem času nismo beležili. 

Stanje na računu šolskega sklada dne 13. 5. 2021 je bilo 5.540,31 EUR. 
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SKLEP:  Sprejme se informacija o stanju na računu šolskega sklada. 

 

K 8. 

Pri 8. točki se odpre razprava o uporabi telefonov v šoli. Nekateri starši so izrazili mnenje, da je »izjema – 
odstopanje  od pravil šolskega reda o neuporabi telefonov v šolskem prostoru –, s katero se otrokom dovoli 
uporaba telefonov v času glavnega odmora, napačna. Napačna je iz socialnega vidika zato, ker so otroci po skoraj 
polletnem šolanju na daljavo ter omejevanju osebnih stikov z vrstniki, že v osnovi veliko prikrajšani za normalen 
socialni razvoj.« Starši opozorijo tudi, da se dogajajo neprimerne stvari. Gospa Dragana Klincov Recer izpostavi še: 
»Napačna je tudi iz vidika varnosti na internetu: tu se pojavljajo vsi neželeni učinki na katere strokovnjaki 
opozarjajo že dolga leta in pred pojavom COVID-a:  zlorabe, nepooblaščeno snemanje v šolskih prostorih, vrstniško 
nasilje v virtualnem prostoru (bullying)  in, da ne naštevam dalje. Skratka, dogaja se vse, kar se ne bi smelo 
dogajati.« 
Ravnateljica pove, da so se kmalu po vrnitvi učencev nazaj v šolo začele dogajati hujše oblike neprimernega vedenja 
nekaterih učencev v šolski stavbi , predvsem za zunaj nje (pred in po pouku). Starši izpostavijo, da so bili otroci v 
času pouka na daljavo predolgo »zaprti« med štiri stene in da se to pozna na njihovem obnašanju. 

Starši po daljši razpravi sprejmejo sklep, da si morajo šola in družine pomagati pri vzgoji otrok glede varne in 
odgovorne uporabe IKT naprav. Člani sveta staršev bi motivirali ostale starše iz oddelkov, katerih predstavniki so. 
Tako bi bil učinek različnih izobraževanj, ki jih šola organizira za starše, učence in zaposlene, bolj učinkovit. Za 
začetek se lahko organizirajo roditeljski sestanki s točko dnevnega reda Uporaba mobilnih naprav in spletno nasilje. 

 

SKLEP:  Starši sprejmejo sklep, da si morajo šola in družine pomagati pri vzgoji otrok glede varne in 
odgovorne uporabe IKT naprav. 

 

K 9.  

Ravnateljica je pozvala člane sveta staršev k izpolnitvi obrazcev za odmero dohodnine (v času epidemije je bil 
datum za oddajo na FURS podaljšan do konca maja). Člane je pozvala, da namenijo donacijo, ki lahko znaša do 1 %, 
Društvu za boljši svet, ki bo del zbranega denarja namenil v šolski sklad Osnovne šole Brežice in za izvedbo 
gledališlih predstav na šoli.  
Pove tudi, da je Osnovna šola Brežice prejemnica Kumerdejevega priznanja za leto 2020, ki ga podeljuje Zavod RS za 
šolstvo (ZRSŠ) za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem 
sodelovanju z ZRSŠ. Podelitev priznanja bo 31. 5. 2021 v Ljubljani. 
Člane sveta staršev seznani, da Dolenjski list razpisuje glasovanje za naj učitelja leta. Starši predlagajo, da šola pošlje 
glasovnice Dolenjskega lista oz. povezavo do njih staršem preko eAsistenta.  
Za konec omeni še samotestiranje učencev, ki bo v tekočem šolskem letu potekalo samo za učence 3. triletja. Pove, 
da bodo k prevzemu testov ponovno povabljeni vsi učenci od 7. do 9. razreda. Teste bo zainteresiranim učencem 
(soglasje staršev) šola razdelila, v petek, 28. maja 2021, po končanem pouku. 

 

SKLEP:  Sprejme se informacija o možnosti nakazila dohodnine Društvu za boljši svet, o podelitvi 
Kumardejevaga priznanja OŠB, o možnosti izbire naj učitelja leta 2020 (Dolenjski list) in o  
samotestiranju učencev – prevzem testov za samotestiranje zainteresiranim učencem. 

  

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

                                                                                                                                                     Predsednik sveta staršev: 

                                                        Matija Kolarič, s. r.  


