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SVET STARŠEV  

 

Številka: 900-9/2022-2 

Datum: 29. 9. 2022 

Z A P I S N I K  

1. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 29. septembra 2022, ob 17.00, v zbornici  Osnovne 

šole Brežice.  

  

PRISOTNI člani sveta staršev: Marcela Merslavić (1. a), Irena Lazanski (1. b), Tinka Vukić (1. c), Aleš 

Hribar (1. d), Anja Tucovič (2. b), Petra Zajec (2. c), Dejan Kramar (2. d), Marijana Ramljak Jalovec (2. c), 

Jernej Bizjak (3. c), Melita Suša (4. b), Robert Kelavić (4. c), Renata Ivanšek (5. a), Lidija Sambunjak (5. b), 

Tanja Brate (5. c), Afrodita Horvatič (5. d), Helena Brumen (6. a), Anja Preskar Božovič (6. b), Ivana Buble 

(7. a), Nataša Mihajlović Grubiša (7. b), Melita Suša (7. c), Barbara Pečar (7. d), Irena Ulčar Cvelbar (8. c), 

mag. Mojca Strašek Dodig (8. d),  Dragana Klincov Recer (9. a), Tanja Smukovič (9. c), Ambrož Božiček 

(8. d), Petra Jurečič (9. e), Katja Jankovič (5. OŠPP NIS), Miran Zlobko (6.,7. OŠPP NIS), Valentina Zupan 

(7.,9. OŠPP NIS) 

 

Opravičeno odsotni:, Kristijan Benkoč Kolman (2. a), Tadej Baškovič (3. a), Ajda Štrucl (3. d), Matija 

Kolarič (4. a), Sanja Dornik (4. d), Romana Kuhar (6. c), Tadeja Šepec Bizjak (6. d),  Igor Zorčič (8. a), 

Gabrijela Ivanušič (9. b), 

 

Ostali odstotni: Dalibor Tadić (8. b), Murisa MešanoviĆ (1.,3.,4. OŠPP NIS), 

 

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

Marjanca Pečar in Nevenka Sreš, šolski svetovalni delavki Ivanka Stojanović in Lidija Povh  

 

  

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

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

2. Pregled zapisnika 2. redne seje oziroma 1. korespondenčne seje sveta staršev v šolskem letu 

2021/2022 in potrditev 

3. Konstituiranje sveta staršev in izvolitev predsednika, podpredsednika  

4. Šolski koledar za šolsko leto 2022/2023 

5. Predstavitev pedagoškega poročila za šolsko leto 2021/2022 (M. Pečar) 

6. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2021/2022 (I. Stojanovič, J. Čabraja) 

7. Analiza anketnega vprašalnika o šolski prehrani za šolsko leto 2021/2022 

8. Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023 (N. Sreš) 

9. Načrt šolskih poti OŠ Brežice (M. Markelj) 

10. Poslovnik sveta staršev 

11. Predlogi in pobude staršev 

12. Razno: 

 izbor fotografa za skupinsko fotografiranje  

 

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

šolskem letu 2022/2023. Povedala je, da po Poslovniku sveta staršev (priloga k gradivu) prvo sejo sveta 

staršev skliče ravnatelj, po konstituiranju sveta staršev pa sejo vodi izvoljeni predsednik. Ravnateljica je 

nato ugotovila, da je svet staršev sklepčen. 

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 2022/2023. 

 

 SKLEP:  Soglasno se potrdi dnevni red 1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 

2022/2023. 

 

K 2.  

Ravnateljica je povedala, da 2. redna seja sveta staršev v preteklem šolskem letu ni bila sklepčna, saj je 

bilo prisotnih le 19 članov, zato se je predsednik Marija Kolarič odločil, da bo sklical korespondenčno 

sejo.  

Članom sveta staršev je predstavila zapisnik 2. redne seje sveta staršev, ki ni bila sklepčna, in zapisnik 1. 

korespondenčne seje. Ker je bil zapisnik 1. korespondenčne seje predhodno posredovan članom sveta 

staršev, je ravnateljica odprla razpravo o zapisniku in navzoče pozvala k morebitnim pripombam in 

dopolnitvam zapisnika 1. korespondenčne seje sveta staršev v šolskem letu 2021/2022. Pripomb na 

zapisnik ni bilo. 

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

  

SKLEP:  Soglasno se potrdi zapisnika 2. redne in 1. korespondenčne seje sveta staršev 

(šol. leto 2021/2022). 

  

K 3.  

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

podpredsednika.  

Nataša Mihajlović Grubiša je predlagala, da z vodenjem sveta staršev nadaljuje dosedanji predsednik 

Matija Kolarič. Ker je bil Matija Kolarič na seji odsoten, je Nataša Mihajlovič Grubeša povedala, da sta 

predhodno govorila in da ima informacijo Matije Kolariča, da v kolikor bo predlagan za predsednika, to 

funkcijo sprejema. Člani sveta staršev so soglasno (vsi ZA) z javnim glasovanjem izvolili Matijo Kolariča 

za predsednika sveta staršev za šolsko leto 2022/2023.  

Člane sveta je ravnateljica pozvala k podaji predlogov za namestnika/namestnico predsednika in ti so 

za to funkcijo predlagali Natašo Mihajlović Grubiša. Člani sveta so soglasno (vsi ZA) z dvigom rok 

izvolili Natašo Mihajlović Grubiša za namestnico predsednika za šolsko leto 2022/2023.  

  

SKLEP:  Na javnemm glasovanju se z vsemi glasovi ZA izvoli Matijo Kolariča za 

predsednika sveta staršev za šolsko leto 2022/2023.  

Za namestnico predsednika se z vsemi glasovi ZA izvoli Natašo Mihajlović 

Grubiša za šolsko leto 2022/2023. 

  

K 4.  

Nataša Mihajlović Grubiša se je zahvalila za zaupanje in prevzela vodenje seje. Ravnateljica je 

predstavila šolski koledar za šolsko leto 2022/2023, ki je sprejelo MIZŠ in na katerega nimamo vpliva. 

Zimske počitnice 2023 bodo zaradi Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ki bo 

potekalo konec februarja, prestavljene na termin konec januarja in začetek februarja. Na svetovnem 
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prvenstvu namreč pričakujejo veliko gledalcev, zato bi brez spremembe termina zimskih počitnic prišlo 

do težav pri zagotavljanju namestitev. Naša regija prične s počitnicami 30. januarja 2023.  

 

SKLEP:  Poda se informacija o šolskem koledarju za šolsko leto 2022/2023. 

 

K 5.  

Namestnica predsednika je prosila pomočnico ravnateljice, Marjanco Pečar, da predstavi pedagoško 

poročilo Osnovne šole Brežice za šolsko leto 2021/2022. Marjanca Pečar je povedala, da je Pedagoško 

poročilo povzetek vsega, kar se je dogajalo v preteklem šolskem letu.  Razdeljeno je v štiri dele, in sicer 

so v prvem delu navedeni vsi projekti, ki je šola izvajala, sledi pedagoško delo z realizacijo ur, povzetki 

tekmovanj ..., zbirnikom kulturnih dejavnosti ter konča s povzetkom strokovnega dela (delom aktivov, 

svetovalne službe in vodstva). 

 

Člani sveta staršev so soglasno (vsi ZA) potrdili pedagoško poročilo za šolsko leto 2021/2022. 

  

SKLEP:  Z vsemi glasovi ZA se potrdi pedagoško poročilo za šolsko leto 2021/2022 . 

  

K 6.  

Predsednica je pozvala pedagoginjo Ivanko Stojanović, naj predstavi samoevalvacijsko poročilo OŠ 

Brežice za šolsko leto 2021/2022. Pedagoginja je povedala, da je namen samoevalvacije spremljanje in 

vrednotenje doseganja zastavljenih ciljev oz. načrtovanje izboljšav.  

Spremljava uvajanja načrtovanih izboljšav je sledila izbranima dopolnjenima 

prednostnima ciljema, ki sta bila: razvoj učenja in poučevanja ter razvoj prečnih veščin po načelih 

formativnega spremljanja (izbrana prečna veščina – komikacija in sodelovanje) ter načelo formativnega 

spremljanja in spodbujanja samoregulacije (učenci sodelujejo pri oblikovanju ciljev in znajo ovrednotiti 

svoj napredek glede na kriterije uspešnosti, ki jih sooblikujejo). Pri obeh ciljih je poudarek na 

kakovostni povratni informaciji. Učitelji so skupaj z učenci oblikovali cilje in kriterije uspešnosti, 

načrtovali učenje in zbirali dokaze o učenju ter izvajali samorefleksijo.  

Pri premagovanju težav pri učencih  je bila v veliko pomoč podpora staršev, zlasti tistih, ki so otroke 

redno spremljali in motivirali pri učnem delu. Različne oblike pomoči pa so v precejšnji meri nudili tudi 

vsi učitelji. Šola bo še naprej sledila usmeritvam uvajanja izboljšav. Pri učencih bo spodbujala kritično 

mišljenje in načrtovanje lastnih izboljšav. Pomembno je, da učenci prevzemajo kontrolo nad svojim 

učenjem, sodelujejo pri oblikovanju ciljev učenja, soustvarjanju kriterijev uspešnosti, zbiranju 

kakovostne povratne informacije s strani učiteljev in sošolcev. 

Člani sveta staršev so po seznanitvi soglasno potrdili samoevalvacijsko poročilo. 

 

SKLEP:   Soglasno se potrdi samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2021/2022. 

  

K 7. 

Šolo je v preteklem šolskem letu obiskovalo 914 učencev OŠ in 26 učencev OŠ PP NIS; dnevno je 

malicalo 936 učencev, 683 učencev bilo redno ali občasno naročenih na kosilo in 30 na zajtrk. 

Ravnateljica pove, da smo iz anketnega vprašalnika o šolski prehrani  lahko izvedeli, da so učenci in 

njihovi starši zadovoljni s prehrano v šoli. 

Na šoli so v šolskem letu 2021/22 in tudi v letošnjem šolskem letu kuhali 7 različnih vrst diet, ki so 

medicinsko utemeljene. Pri pripravi diet so zelo pazljivi in strogo upoštevajo navodila za pripravo oz. za 

izbor živil.  

Ravnateljica je povedala, da je bilo na svetu staršev zastavljenih nekaj vprašanj glede šolske prehrane. 

Prva je bila pobuda za ukinitev mlečnega dne. Povedala je, da se šola trudi za ohranitev SHEME 
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šolskega sadja in zelenjave pa tudi mleka. Žal v shemo niso vključeni samo mleko, različni siri in skuta, 

ampak tudi navadni jogurti in kefir. Slednjega učenci ne marajo. Če bi bil sadni (sladek), bi ga 

konzumiralo več učencev. A ker šola teži k uresničevanju Smernic zdravega prehranjevanja v OŠ, ki jih 

je izdalo mistrstvo za zdravje, se trudi, da bi jedi, ki jih ponuja učencem, vsebovale čim manj sladkorja 

in soli in hkrati želi, da bi učencem postal tak okus domač ter na koncu tudi všečen. Po drugi strani pa 

mora šola skrbeti tudi za to, da bo bilo čim manj odpadkov. Zaradi vsega povedanega in zaradi 

izsledkov analize anketnih vprašalnikov o šolski prehrani, je šola uvedla dan, ko bodo učenci 8. in 9. 

razreda iz nabora živil sami sestavili jedilnik. Pobudo so člani sprejeli pozitivno. 

Naslednja kritika se je nanašala na sadja – jabolka, naj ne bi bila kvalitetna. Ravnateljica je pojasnila, da 

je to možno, saj ima šola ob vseh podražitvah energentov in zapiranju posameznih obratov velike 

težave z dobavo naročenih artiklov – pa naj gre to za kruh, sadje ali katero drugo živilo. Šola išče 

lokalne dobavitelje, ki bi bili zainteresirani za dobavo. Ob tem vprašanju je pomoćnica ravnateljice 

Marjanca Pečar pozvala starše, naj se z otroki pogovorijo glede hrane; predlagala je, naj otrok vzame 

samo tisto, kar bo pojedel. Člani so podali pripombo, da se jedilnik objavi prepozno (v ponedeljek); 

predlagali so, da bi bil objavljen v petek zanasledni teden.   

Naslednja pripomba staršev je bila glede preveč/premalo kuhane hrane, malih porcij. Ravnateljica je 

povedala, da se kuharice zelo trudijo, da bi vsi otroci dobili tudi »repete« in da bi lahko izbirali med 

posameznimi živli.  

 

SKLEP:   Poda se informacija o rezultatih analize anketnega vprašalnika o šolski  

prehrani za šolsko leto 2021/2022. 

Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da se jedilnik za naslednji teden 

objavi v petek. 

 

K 8.  

Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023 je bil predhodno poslan vsem članom sveta staršev. 

Pomočnica ravnateljice Nevenka Sreš je povedala, da so strokovni delavci šole pripravili letni delovni 

načrt za šolsko leto 2022/2023. Povedala je, da se LDN v podrobnostih dopolnjuje tudi med šolskim 

letom. Do sedaj znani podatki so že načrtovani in vnešeni v LDN.  

 

SKLEP:  Člani sveta staršev (vsi Za) so potrdili letni delovni načrt OŠ Brežice za šolsko 

leto 2022/2023. 

 

K9.  

Načrt šolskih poti je povzela pomočnica ravnateljice Marjanca Pečar. Povedala je, da se načrt šolskih 

poti ni spremenil, razen na Černelčevi cesti. Strokovni delavci spremljajo otroke do avtobusne postaje, 

ki je trenutno nasproti Bolnišnice Brežice, policisti pa v času med 7. in 8. uro ter med 13. in 14. uro 

skrbijo za red in vršijo nadzor nad prometom. V  tem šolskem letu so avtobusi opremljeni z znaki, da se 

otroci lažje znajdejo in tako vstopijo v pravi avtobus.  

S strani staršev je bila podana pripomba o zamujanju avtobusa na relaciji Gornji Lenart – Brežice, prav 

tako pa zamujata avtobusa, ki prihajata iz Skopic in Krške vasi. Pomočnica ravnateljice, Marjanca Pečar 

je povedala, da je šola že ukrepala pri prevozniku, a izboljšanja ni dosegla. O vzrokih zamud učencev 

so obveščeni tudi razredniki. Prav tako zaradi novih učencev, ki so se v OŠPP NIS vključili med šolskim 

letom, zamuja tudi kombi (Zavod za šport). 

Pomočnica ravnateljice je še povedala, da v tem šolskem letu učenci še niso prejeli avtobusnih 

vozovnic, saj jih Nomago šoli še ni dobavil. 
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SKLEP:  Člani sveta staršev so bili seznanjeni z Načrtom šolskih poti za šolsko leto 

2022/2023. 

 

K 10. 

Ravnateljica je povedala, da je bil poslovnik sveta staršev poslan zgolj v pomoč članom pri svojem delu. 

 

K 11. 

Pod točko razno je bilo postavljeno vprašanje, zakaj niso vsi starši dobili vabila na predavanje o 

predstavitvi programa NEON – preprečevanje medvrstniškega nasilja. Pomočnica ravnateljice, Marjanca 

Pečar je povedala, da so bila vabila poslana staršem 2., 3., 5. in 6. razreda. V teh oddelkih se bo 

program NEON namreč izvajal v prvem polletju. V drugem polletju se bo NEON izvajal tudi v ostalih 

oddelkih. Pred pričetkom izvajanja, bodo starši seznanjeni s cilji in potekom. 

Namestnica predsednika sveta staršev Nataša Mihajlovič Grubiša je predlagala, da bi starši prejeli 

vabila na predavanja vsaj mesec dni pred planiranim predavanjem, pred samo izvedbo pa še opomnik. 

Sledilo je vprašanje glede obveščanja staršev glede posameznih dogodkov, incidentov, ki jih zaznamo 

v šoli. Pri tem je bil mišljen izziv na TIK-TOKu, ki je krožil med učenci (zapreti aorto in jo držati toliko 

časa, da padeš v nezavest). Pomočnica je povedala, da so bili o tem obveščeni starši udeleženih 

učencev, ne pa tudi ostali starši oddelka. Člani so podali mnenje, naj se o takih dogodkih (ne 

poimensko, ampak vsebinsko) obvesti vse starše, da se lahko le-ti pogovorijo z otroki. 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na zaklepanje šole. Podan je bil predlog, da se šola zapre ob 8.30, 

da lahko vsi učenci vstopijo. Pomočnica ravnateljice je povedala, da se v primeru slabega vremena 

vrata ne zaklepajo in lahko učenci vstopajo v šolo. Ker pa morajo učenci čakati na pouk v 

večnamenskem prostoru, kar jim ne ustreza, se zato raje zadržujejo izven šolskih prostorov. 

Otroci, ki obiskujejo jutranje varstvo, lahko vstopajo skozi službeni vhod. 

Članica sveta staršev je postavila vprašanje glede podaljšanega bivanja na prvi šolski dan. Ravnateljica 

je povedala, da 1. septembra ni podaljšanega bivanja in kosil. Podan je bil predlog, da se pred 

pričetkom šole ta informacija objavi na spletni strani OŠ Brežice. 

Sledilo je vprašanje glede 5G omrežja (sevanje, meritve …). Nevenka Sreš je povedala, da meritve niso 

bile opravljene. Povedala je tudi, da imamo veliko težav glede omrežja.   

Na vprašanje staršev glede izvajanja pouka preko Teamsov v času izolacije zaradi Covid-19 ali drugih 

bolezni učencev je ravnateljica povedala, da to ni predvideno, ker pandemija ni več razglašena. 

Predlagala je, da si učenci, če ne bodo preveč bolni, pridobijo informacije o obravnavani snovi pri 

sošolcih.  

Postavljeno je bilo tudi vprašanje glede oblikovanja manjših učnih skupin v 8. in 9. razredu pri 

predmetih matematika, slovenščina in angleščina. Pomočnica ravnateljice Marjanca Pečar je povedala, 

da so učiteljice pri oblikovanju manjših učnih skupin upoštevale naslednje kriterije: 

- Določile so največje možno število učnih skupin, ki je odvisno od števila otrok v generaciji. Na naši 

šoli praviloma iz štirih oddelkov lahko oblikujemo 7 skupin (32. člen Pravilnika o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole). 

- Od pojava pandemije dalje ne »mešamo« več celotne generacije učencev med sabo in tudi ne 

različno po posameznih predmetih. V času pandemije, ko je bil izpad učiteljev velik in smo zaradi 

pomanjkanja kadra morali pogosto izvajati pouk v oddelku in ne v manjših učnih skupinah, se je to 

izkazalo kot neučinkovito (izvedba urnika, pomanjkanje učiteljev ...). Zaradi navedenega smo tudi 

letos npr. učence dveh oddelov razdelili v tri skupine, v oddelkih, v katerih pa je npr. več učnih in 

ostalih težav, pa v dve skupini. 

- Učenci so v vseh primerih glede učenega uspeha razdeljeni v heterogene skupine. 

- Trudimo se, da  učence razdelimo v številčno podobno velike skupine. Upoštevamo tudi 

enakomerno porazdelitev po spolu. 
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- Učence razdelimo po socialni vključenosti – po povezavah, ki jih imajo v oddelku (učenci, ki se med 

seboj družijo, med seboj sodelujejo in se dobro razumejo.) 

- Vsi učitelji pri vseh predmetnih področjih (SLO, MAT. TJA) in razrednik podajo strokovno mnenje o 

predlogu oblikovanja skupin.  

Praviloma učenci in starši nimamo večjih pripomb na oblikovanje učnih skupin; če pa pripombe so, jih 

poskušamo rešiti v obojestransko korist – v primerih, da je možno (urnik), omogočimo učencu tudi 

zamenjavo skupine.  

V nekaterih primerih – zlasti v manjših učnih skupinah od 4. do 7. razreda, ko imamo na voljo za delitev 

pri SLO, MAT in TJA samo eno uro na teden, pa včasih pride učitelj tudi v oddelek (npr. vsakih 14 dni) 

in izvaja pouk z nekaterimi učenci v oddelku (pomaga jim pri izvedbi nalog in jim sproti svetuje). 

K 12. 

Pod razno – izbira fotografa za šolsko leto 2022/2023 – je namestnica predsednika sveta staršev 

Nataša Mihajlović Grubiša povedala, da je na šolo prispela le ena ponudba, in sicer ponudba Foto 

Rožman. Člani so se strinjali, da so bile fotografije do sedaj v redu, zato so potrdili fotografa za 

fotografiranje v tem šolskem letu. 

Podana je bila pobuda za spremembo ozadja pri fotografiranju. 

 

SKLEP:  Člani sveta staršev so potrdili izbor fotografa za fotografiranje oddelkov in 

izdelavo portretov; to je Foto Rožman Brežice.  

 

 

  

Seja je bila zaključena ob 19.00 

                                                                                                                   Podpredsednica sveta staršev:  

Nataša Mihajlović Grubiša, s. r. 

 

 

 


