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SVET STARŠEV 

 

Številka: 900-3/2016/2 

Datum: 18. 5. 2016 

 

 

 

Z A P I S N I K 

2. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 18. maja 2016 ob 17. uri v zbornici Osnovne šole 

Brežice. 

PRISOTNI: Marko Rus (1. b), 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 ), Proselc namesto Branko Ferk (3. b), 

Tadeja Šepec Bizjak (3. c), Maida Koprić Vehabović (4. a), Robert Cvelbar (4. c), Jure Rovan (5. a) Diana 

Kosar (5. c), Edvard Štraus (6. a) Mateja Jankovič Čurić (6. b), Jani Godler (6. c), Tanja Poček (7. a), Mojca 

Hasičić (7. c), Nuša Bedek (8. b), Sandra Štojs (1., 2., 3. OŠPP), Mirjana Krošelj (4., 5., 6. OŠPP), Rebeka 

Gašparin (8., 9. OŠPP) 

 

Opravičeno odsotni: Katarina Vogrin (1. a), Patricia Čular (4. b), Ljubiša Stojanović (7. b), Nataša Avšič 

Bogovič (8. c), Mojca Vesel Radić (8. d), Darlen Končina Suša) (9. a), Mojca Tabor (9. b), Alenka Černelič 

Krošelj (9. c) 

 

Odsotni: Irena Papac (8. a), Darja Deržič (7. OŠPP) 

 

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

ŠSS Ivanka Stojanović in Jadranka Čabraja ter knjigovodkinja Jožica Grubič 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 1. seje 

2. Pregled dnevnega reda 2. seje 

3. Spremembe predpisov s področja vzgoje in izobraževanja 

4. Samoevalvacija (2 cilja) 

5. Predlog LDN za šolsko leto 2016/2017: 

- šolski koledar za šolsko leto 2016/2017 (delovna sobota 1. 10. 2016) 

- predvideno število oddelkov OŠ in OŠPP (pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje) 

- izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti, ki jih bo ponudila šola v šol. letu 

2016/2017 

- šole v naravi v šolskem letu 2016/2017 

- dnevi s posebno vsebino – seznam vsebin in lokacij plačljivih dni s posebno vsebino in 

ekskurzij pri izbirnih predmetih (likovno snovanje 3, nemščina 3 ...), plavalno 

opismenjevanje v 1. razredu … 

- fleksibilni predmetnik (TIT – LUM, GUM – LUM ...) 

- pouk v manjših učnih skupinah (MAT, SLO, TJA od 4. do 9. razreda) 
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- projekti v šolskem letu 2016/2017 (Rastoča knjiga, Uživajmo v zdravju, ATS2020, 

Prometna kača, Comenius+ oz. izvajanje drugih mendarodnih dejavnosti, SIMOS …) 

- predlog nabave likovnih potrebščin za šolsko leto 2016/2017 

6. Seznam delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv ter določitev skupne nabavne cene delovnih 

zvezkov za OŠ in OŠPP 

7. Plačevanje po položnicah 

8. Anketa (analiza ankete o zadovoljstvu staršev s storitvami šole) 

9. Poročilo šole o pregledu lasišč in zatiranju parazitov (uši) 

10. Poročilo o delu šolskega sklada 

11. Predlogi in pobude članov sveta staršev za delo v šolskem letu 2016/2017 

12. Delo šole do konca šolskega leta (spremljanje izvajanja LDN) 

13. Razno (delavnice za nadarjene učence v šolskem letu 2015/2016, zbiranje mladih na »skritih« 

javnih površinah in njihovo neprilagojeno obnašanje) 

 

K 1.  

Predsednica Mateja Jankovič Čurič je uvodoma pozdravila vse prisotne na 2. redni seji sveta staršev in 

ugotovila sklepčnost. Prisotne je pozvala k dopolnitvam in spremembam dnevnega reda ter ga dala na 

glasovanje. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

K 2. 

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

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

Pripomb ni bilo in zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2015/2016. 

 

K 3. 

Ravnateljica je povedala, da ni večjih sprememb v zakonodaji s področja vzgoje in izobraževanja. 

Uveljavljati se začnejo že prej sprejeti predpisi, in sicer uvedba prvega tujega jezika v 2. razredu ter 

uvedba neobveznih izbirnih predmetov v 6. in 9. razredu. Novost je okrožnica s strani pristojnega 

ministrstva, kjer se obeta velika sprememba s področja podaljšanega bivanja, in sicer bodo šole že 

vnaprej dobile določeno število ur podaljšanega bivanja. V kolikor dodeljeno število ur s strani MIZŠ ne 

bo zadostovalo za organizacijo pouka, bo ministrstvo v septembru na podlagi argumentiranja in 

ravnateljeve vloge odobrilo dodatne ure podaljšanega bivanja. 

 

SKLEP: Sprejme se informacija glede sprememb predpisov v področja vzgoje in 

izobraževanja. 

 

K 4. 

Pedagoginja Ivanka Stojanović je predstavila delo v projektu Samoevalvacija. Povedala je, da je namen 

samoevalvacije, ki jo izvajajo vsi strokovni delavci šole in vsi učenci, načrtovanje, izvajanje in 

spremljanje ter vrednotenje doseganja zastavljenih ciljev oz. načrtovanih izboljšav. Učitelji spremljajo 

lastno delo v oddelku oz. učinke vnašanja načrtovanih izboljšav v pouk. Spremljava zajema dva 

prednostna cilja, in sicer na področju znanja in spretnosti (kognitivno področje), kjer je cilj MANJ 

REPRODUKTIVNEGA UČENJA IN VEČ UČENJA Z RAZMIŠLJANJEM, in na vzgojnem področju (stališča, 

vrednote, odnosi ...), kjer je cilj RAZVIJANJE TEMELJNIH VREDNOT S POUDARKOM NA 

ODGOVORNOSTI. Predstavila je rezultate spremljave uvajanja omenjenih izboljšav (delni rezultati) in 

nadaljnje ukrepe pri uvajanju izboljšav.  
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SKLEP: Sprejme se informacija o samoevalvaciji. 

K 5. 

Osnutek letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 so predstavile ravnateljica mag. Marija 

Lubšina Novak in pomočnici Darja Mandžuka ter Nevenka Sreš.  

 

Ravnateljica je povedala, da je bil predlog šolskega koledarja za leto 2016/2017 poslan članom sveta 

staršev zaradi organiziranja dopustov in da dokument še ni uradno potrjen na MIZŠ.  

 

Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu 

določi minister s šolskim (36.člen ZOŠ) koledarjem. Šolski koledar za šolsko leto 2016/2017 ne 

predvideva delovne sobote, šola pa predlaga, da bi delali v soboto, 1. 10. 2016, ko bo organizirala dan 

odprtih vrat in pripravila otvoritev skulpture pred šolsko stavbo v okviru projekta Rastoča knjiga; zaradi 

delovne sobote 1. 10. 2016 bi imeli prosto 2. januarja 2017. O tem predlogu so bili podani dvomi, češ 

da starši ta dan (2. jan.) ne bodo imeli prostega dne in posledično z njihove strani ne bo poskrbljeno za 

varstva otroka oz. otrok. Ravnateljica je povedala, da se šola obveže, da bo v primeru izraženih potreb 

staršev za ta dan organizirala za njihove otroke varstvo oziroma delavnice in prehrano.  

 

Ravnateljica je povedala, da je šola za realizacijo projekta Rastoča knjiga pridobila sponzorska sredstva. 

Skulptura bo poleg tekočih dosežkov prikazovala tudi uspehe in dosežke šole v preteklosti. 

 

V šolskem letu 2016/2017 bomo imeli na šoli en oddelek več – trije oddelki 9. razreda odhajajo, 

prihajajo 4. oddelki 1. razreda. Na področju osnovne šole bomo imeli 31 oddelkov, na področju šole s 

prilagojenim programom pa predvidoma štiri oddelke, in sicer bodo oblikovani trije kombinirani 

oddelki (2., 3., 4. razred., 5. in 6. razred ter 7. in 9, razred) in en čisti oddelek (8. razred). 

 

V prihajajočem šolskem letu bo šola ponudila 27 različnih vsebin obveznih izbirnih predmetov (od 30-

ih, kot bi jih lahko glede na normativ). 

 

1. Na družboslovno-humanističnem področju so za šolsko leto 2016/2017 lahko izbirali učenci med 

naslednjimi izbirnimi predmeti:  

- nemščina I – za 7., 8. in 9. razred  

- nemščina II – za 8. in 9. razred 

- nemščina III – za 9. razred 

- kritično mišljenje – za 7. razred 

- jaz in drugi – za 9. razred 

- retorika – za 9. razred 

- likovno snovanje I –za 7. razred 

- likovno snovanje II –za 8. razred 

- likovno snovanje III –za 9. razred 

- ples – za 7., 8. in 9. razred 

- starinski in družabni plesi – za 7., 8. in 9. razred 

- glasbeni projekt – za 7., 8. in 9. razred 

 

2. Na naravoslovno-tehničnem področju bo ponudba zajemala naslednje izbirne predmete: 

 računalništvo (urejanje besedil; UB) – za 7. razred 

 računalništvo (multimedija; MME) – za 8. razred 
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 računalniška omrežja; RO – za 9. razred 

 poskusi v kemiji – za 8. in 9. razred 

 matematična delavnica 7 – za 7. razred 

 matematična delavnica 8 – za 8. razred 

 matematična delavnica 9 – za 9. razred 

 obdelava gradiv (les) – za 7., 8. in 9. razred 

 varstvo pred naravnimi nesrečami – za 7., 8. in 9. razred 

 robotika v tehniki – za 8. in 9. razred 

 

3. Na športnem področju bo možna izbira med naslednjimi izbirnimi predmeti: 

• izbrani šport (rokomet) – za 7., 8. in 9. razred  

• izbrani šport (nogomet) – za 7. in 9. razred  

• izbrani šport – za 7., 8. in 9. razred 

• šport za sprostitev – za 7., 8. in 9. razred 

• šport za zdravje – za 8. in 9. razred  

 

Na osnovni šoli s prilagojenim programom bodo ponujeni naslednji izbirni predmeti: 

 šport 

 računalništvo 

 tehnika in tehnologija 

 

Učenci lahko do konca septembra še zamenjajo izbirni predmet, vendar lahko izberejo le tistega, kjer je 

še prostora in ga učenec glede na svoj urnik lahko obiskuje. Kot obvezni izbirni predmet lahko učenec 

prijavi tudi obiskovanje glasbene šole, ki deluje po potrjenem programu za glasbene šole v RS. 

 

Združeno sta se obravnavali podtočki Šole v naravi v šolskem letu 2016/2017 in Dnevi s posebno 

vsebino – seznam vsebin in lokacij plačljivih dni s posebno vsebino ter nabava likovnih potrebščin. 

 

Predlagane šole v naravi in dnevi s posebno vsebino: 

Raz. Plačljive dejavnosti v šolskem letu 2016/2017 

1.  plavalno opismenjevanje – Terme Čatež (2 ŠD); prevoz + vstopnina   

 pohod po sadjarski poti Artiče (ŠD); prevoz 

 Posavski muzej; vstopnina 

 Grad Brežice (v okviru pouka); vstopnina  

 ekskurzija – grad Sevnica (KD); prevoz + vstopnina 

2.  pohod po Bizeljskem – pot k repnicam (ŠD); prevoz 

 pohod v Čateške Toplice (ŠD); prevoz z brodom 

 ogled zbirno-reciklažnega centra Boršt (TD); prevoz 

  Pleterje – muzej na prostem (ND); prevoz + vstopnina 

  Bilo je nekoč – ogled etnološke zbirke v Posavskem muzeju Brežice (v okviru pouka SPO)  

3.  šola v naravi – CŠOD Medved ali Čebelica, nov. ali april (ŠD, ND); bivanje + prehrana + 

prevoz  

 plavalni tečaj v Termah Čatež (v okviru pouka ŠPO) – za starše brezplačno 

 Spoznajmo glavno mesto Ljubljano (KD); prevoz + vstopnina 

4.  šola v naravi – CŠOD Trilobit ali Vojsko, maj ali junij, (2 ND + ŠD); bivanje + prehrana + 

prevoz  
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 Šentvid – orientacijski tek (ŠD); 1 EUR na učenca 

 plavanje – Terme Čatež (ŠD); vstopnina + prevoz 

 ekskurzija – domača pokrajina (v okviru pouka DRU); vstopnina + prevoz 

 Svet energije – Gen energija Krško (ND); prevoz 

 ogled Posavskega muzeja v Brežicah – delavnice (TD); vstopnina                

 gledališke predstave (v okviru pouka SLO); vstopnina  

 nabava likovnih potrebščin               

5. 

 

 šola v naravi – CŠOD  Trilobit ali Vojsko; maj ali junij (ND, 2 ŠD); bivanje + prehrana + 

prevoz  

 plavanje – Terme Čatež (ŠD); vstopnina + prevoz 

 orientacijski pohod na Šentvid (ŠD); 1 EUR na učenca 

 ogled Posavskega muzeja; vstopnina; 1 EUR na učenca 

 ogled gledališke oz. filmske predstave; vstopnina 

 nabava likovnih potrebščin  

6.  zimska šola v naravi na Pohorju, 6.–10. 2. 2017 (2 ND, TD, ŠD, 5 ur pouka ŠPO); bivanje + 

prehrana + prevoz + smučarska vozovnica 

 Geološka pot (spoznavanje kamnin in fosilov) – Olimje (ND); prevoz + vstopnina 

 ogled gledališke predstave in dejavnost v izbrani kulturni ustanovi izven Brežic – glede na 

ponudbo (KD); vstopnina + prevoz 

 ročna izdelava papirja (TD); plačilo delavnice 

 ogled proizvodnje lesnih izdelkov in žage – Šentjernej (TD); prevoz 

 plavanje – Terme Čatež (ŠD); vstopnina + prevoz 

 izbirni ŠD (kolesarstvo, badminton, namizni tenis – brezplačne dejavnosti; čolnarjenje, 

tenis, golf, lokostrelstvo, odbojka na pesku, streljanje z zračno puško, kegljanje – plačljive 

dejavnosti  

 planinski pohod na Bohor (ŠD), prevoz; pohod po Brežiški planinski poti za učence z 

zdravstvenimi težavami (brezplačno) 

 zimski ŠD (v okviru zimske šole v naravi); učenci, ki se ŠN ne bodo udeležili, bodo imeli tek 

na smučeh doma ali drsanje v Termah Čatež; izposoja drsalk + prevoz 

 nabava likovnih potrebščin 

 7.  šola v naravi – CŠOD (2 TD, 2 ND, 5 ur pouka ŠPO); bivanje + prehrana + prevoz  

 ogled Muzeja lesarstva Nazarje in Muzeja premogovništva Velenje (TD); vstopnina + 

prevoz 

 izbirni ŠD (kolesarstvo, badminton, namizni tenis – brezplačne dejavnosti; čolnarjenje, 

tenis, golf, lokostrelstvo, odbojka na pesku, streljanje z zračno puško, kegljanje – plačljive 

dejavnosti 

 planinski pohod na Gospodično, Trdinov vrh (ŠD), prevoz; po Brežiški planinski poti za 

učence z zdravstvenimi težavami (brezplačno) 

 zimski ŠD – zimski pohod po okolici (brezplačna dejavnost); alpsko smučanje, tek na 

smučeh, drsanje, krpljanje (plačljive dejavnosti) 

 plavanje – Terme Čatež (ŠD); prevoz + vstopnina 

 ogled naravnega parka Jovsi (ND); prevoz + vstopnina   

 nabava likovnih potrebščin 

8.  šola v naravi – (2 ND, 2 TD, 5 ur pouka ŠPO); bivanje + prehrana + prevoz  

 Po Prešernovih stopinjah (COŠD) – Ljubljana, Kranj, Vrba (KD); vstopnina, prevoz 

 izbirni ŠD (kolesarstvo, badminton, namizni tenis – brezplačne dejavnosti; čolnarjenje, 

tenis, golf, lokostrelstvo, odbojka na pesku, lokostrelstvo, streljanje z zračno puško – 

plačljive dejavnosti) 
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 planinski pohod na Kum (ŠD); prevoz; po Brežiški planinski poti za učence z zdravstvenimi 

težavami (brezplačno) 

 zimski ŠD – zimski pohod po okolici (brezplačna dejavnost); alpsko smučanje, tek na 

smučeh, drsanje, krpljanje (plačljive dejavnosti) 

 plavanje – Terme Čatež (ŠD); prevoz + vstopnina 

 gledališka predstava v angleščini (na izbiro); prevoz + vstopnina 

 Astronomsko jutro – delavnice v okviru pouka; plačilo planetarija 

 nabava likovnih potrebščin 

9.  ekskurzija v Gardeland; prevoz + vstopnina  

 ogled tehniškega muzeja Slovenije (TD); prevoz + vstopnina 

 ekskurzija - Kraški rob (ND); prevoz + vstopnina  

 muzej krapinskih neandertalcev in panonska vas (ND); prevoz + vstopnina 

 poklicno usmerjanje (TD); prevoz 

 Svet energije – Gen energija in ogled muzeja Krško (TD); prevoz   

 plesni tečaj; plačilo tečaja 

 valeta; plačilo prostora, ozvočenja … 

 izbirni ŠD (kolesarstvo, badminton, namizni tenis – brezplačne dejavnosti; čolnarjenje, 

tenis, golf, lokostrelstvo, streljanje z zračno puško, odbojka na pesku – plačljive dejavnosti)  

 zimski ŠD – zimski pohod po okolici (brezplačna dejavnost); alpsko smučanje, tek na 

smučeh, drsanje, krpljanje (plačljive dejavnosti) 

 plavanje – Terme Čatež (ŠD); prevoz + vstopnina 

 gledališka predstava v angleščini (na izbiro); prevoz + vstopnina 

 nabava likovnih potrebščin 

OŠPP  plavanje – Terme Čatež (ŠD); vstopnina + prevoz 

 drsanje – Terme Čatež (ŠD); izposoja drsalk + prevoz 

 Mirno morje – sept. 2016; prevoz 

 Olimje – zaključna  ekskurzija ND); prevoz in vstopnina 

 naša dediščina – Banova domačija (ND); prevoz  

 plesni tečaj – samo za 9. razred; plačilo tečaja 

 ogled gledališke, filmske predstave v Domu kulture Brežice (v okviru pouka SLO - KD); 

vstopnina 

 valeta – samo za 9. razred; plačilo prostora, ozvočenja ... 

IP ekskurzijie v okviru izbirnih predmetov 

 ogled galerije v Klanjcu na Hrvaškem – v okviru izbirnega predmeta likovno snovanje 3; 

prevoz + vstopnina 

 ogled POP TV, v okviru izbirnega predmeta šolsko novinarstvo; prevoz (če se bo izvajal 

izbirni predmet) 

 ekskurzija v podjetje, v okviru izbirnega predmeta poskusi v kemiji; prevoz 

  izmenjava učencev OŠ Brežice in Slovenske gimnazije Celovec  

  ogled gledališke predstave izven Brežic (izbor po aktualni ponudbi); prevoz + vstopnina 

  ogled gledališke predstave znotraj abonmajskih predstav JSKD Brežice; vstopnica 

N Delavnice za nadarjene 

 Tabor CŠOD; bivanje, hrana, prevoz 
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BREZPLAČNE DEJAVNOSTI  

 

1. razred: 

 ogled predstave v Domu kulture Brežice (JSKD – srečanje gledaliških skupin) + prireditev ob dnevu 

samostojnosti + prireditev ob dnevu državnosti (v okviru pouka SLO + SPO) 

 novoletna prireditev + prireditev ob kulturnem dnevu + zaključna prireditev šole (v okviru pouka 

SLO) 

 obisk Knjižnice Brežice (v okviru pouka SLO) 

 Pomen zdrave prehrane za ohranjanje zdravja (ND) 

 Tekočine – voda (ND) 

 pohod do Črnca (ŠD) 

 atletski mnogobojček (ŠD) 

 Lastnosti snovi (ND) 

 Varovanje okolja, pot do plastenke (TD) 

 oblikovanje izdelkov iz papirja (TD) 

 Tek podnebne solidarnosti + delavnica 

 dan Rastoče knjige, medgeneracijsko sodelovanje, 1. oktober (KD)   

 

2. razred: 

 Pomen zdrave prehrane za zdravje (ND) 

 Snovi: mešanje, ločevanje (ND) 

 dan Rastoče knjige (KD), medgeneracijsko sodelovanje, 1. oktober (KD)   

 Pisatelj se predstavi (KD) 

 Ustvarimo glasbeno pravljico (KD) 

 Folklorni festival, JSKD predstave (KD) 

 dan brez avtomobila (TD) 

 Izdelki iz papirja (TD) 

 športne igre (ŠD) 

 igre na snegu ali drsanje (ŠD) 

 atletski mnogobojček (ŠD) 

 prireditev ob dnevu samostojnosti + prireditev ob dnevu državnosti, novoletna prireditev+ 

prireditev ob kulturnem dnevu + zaključna prireditev šole (v okviru pouka SLO) 

 

3. razred: 

 ogled predstave v Domu kulture Brežice (JSKD – srečanje gledaliških skupin) + prireditev ob dnevu 

samostojnosti + prireditev ob dnevu državnosti (v okviru pouka SLJ + SPO), mednarodni folklorni 

festival (GUM + SPO + ŠPO) ... 

 novoletna prireditev + prireditev ob kulturnem dnevu + zaključna prireditev šole (v okviru pouka 

SLO) 

 Igrajmo se gledališče (KD) 

 Brežice skozi čas – stavbna dediščina (ND) 

 Izdelajmo lutko (TD) 

 Tek podnebne solidarnosti + delavnice (TD) 

 dan čutil (ND) 

 zimski športni dan (ŠD) 

 atletski mnogobojček (ŠD) 

 Izdelki iz odpadnega materiala (TD) 

 Skrb za zdravje in tradicionalni slovenski zajtrk      

 pohod na Šentvid (ŠD) 

 Komunala Brežice – v okiru pouka SPO in ID ali TD  

 delavnice v Posavskem muzeju Brežice – v okviru pouka 
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 dan Rastoče knjige, medgeneracijsko sodelovanje, 1. oktober (KD)   

 

4. razred: 

 ogled predstav in prireditev v Domu kulture Brežice (JSKD – srečanje gledaliških skupin) + 

prireditev ob dnevu samostojnosti + prireditev ob dnevu državnosti (v okviru pouka SLO in DRU)  

 slovenski kulturni praznik (KD) 

 učna ura v prometu, Policijska postaja Brežice (TD) 

 Pretakanje snovi (TD) 

 Tek podnebne solidarnosti + delavnice (TD) 

 zimski športni dan (ŠD) 

 atletski mnogobojček (ŠD) 

 kolesarski izpiti, teoretični del (v okviru interesne dejavnosti)  

 dan Rastoče knjige, medgeneracijsko sodelovanje, 1. oktober (KD) 

 

5. razred: 

 ogled predstave v Domu kulture Brežice (JSKD – srečanje gledaliških skupin) + prireditev ob dnevu 

samostojnosti + prireditev ob dnevu državnosti (v okviru pouka)  

 slovenski kulturni praznik (KD) 

 Eksperimentalno delo (ND) 

 Gašenje in reševanje – v sodelovanju z GD Brežice ter s Centrom za obveščanje (ND) 

 Konstrukcijske zbirke (TD) 

 Vetromer, vetrokaz (TD) 

 Izdelava hladilne torbe (TD) 

 vožnja s kolesom po poligonu (TD) 

 atletski mnogobojček (ŠD) 

 Tek podnebne solidarnosti + delavnice (TD) 

 dan Rastoče knjige, medgeneracijsko sodelovanje, 1. oktober (KD)   

 kolesarski izpit (praktični del) 

 

6. razred: 

 atletski športni dan na atletskem športnem stadionu v Brežicah (ŠD) 

 Prešeren in njegov čas (v okviru pouka) 

 novoletna prireditev + prireditev ob kulturnem dnevu (v okviru pouka SLO)  

 ogled predstave v Domu kulture Brežice (JSKD – srečanje gledaliških skupin) + prireditev ob dnevu 

samostojnosti + prireditev ob dnevu državnosti (v okviru pouka SLO in ZGO) 

 Preživetje v naravi (ND v okviru zimske šole v naravi) 

 prva pomoč, obnašanje na smučišču (v okviru zimske šole v naravi) 

 Pohorska vzpenjača (TD v okviru šole v naravi) 

 orientacija + delavnice tradicionalni slovenski zajtrk (TD) 

 dan Rastoče knjige, medgeneracijsko sodelovanje, 1. oktober (KD)  

 

7. razred: 

 atletski športni dan na atletskem športnem stadionu v Brežicah (ŠD) 

 Deseti brat in Desetnica – v šoli (KD) 

 novoletna prireditev + prireditev ob kulturnem dnevu + prireditev ob dnevu samostojnosti + 

prireditev ob dnevu državnosti (v okviru SLO in ZGO) 

 Preživetje v naravi – pohodništvo (v okviru ŠN) 

 Ekologija (TD v okviru šole v naravi) 

 Tehnična sredstva (TD v okviru šole v naravi) 

 Orientacija + delavnice tradicionalni slovenski zajtrk (TD) 

 dan Rastoče knjige, medgeneracijsko sodelovanje, oktober (KD) 
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8. razred: 

 atletski športni dan na atletskem športnem stadionu v Brežicah (ŠD) 

 ogled predstave v Domu kulture Brežice (JSKD – srečanje gledaliških skupin) + prireditev ob dnevu 

samostojnosti + prireditev ob dnevu državnosti (v okviru pouka SLO + ZGO) 

 novoletna prireditev + prireditev ob kulturnem dnevu (v okviru pouka SLO) 

 Živimo zdravo (ND) 

 Zdravstvena vzgoja (v okviru oddelčne skupnosti) 

 Energetika (TD v okviru šole v naravi) 

 Tehnična sredstva (TD v okviru šole v naravi) 

 Orientacija + delavnice: tradicionalni slovenski zajtrk (TD) 

 dan Rastoče knjige, medgeneracijsko sodelovanje, oktober (KD) 

 

9. razred: 

 planinski pohod po Brežiški planinski poti (ŠD) 

 atletski športni dan na atletskem športnem stadionu v Brežicah (ŠD) 

 Merjenje (ND) 

 Od Raščice do Turjaka – v šoli (KD) 

 novoletna prireditev + prireditev ob kulturnem dnevu + prireditev ob dnevu samostojnosti (v 

okviru pouka SLO in ZGO) 

 Orientacija + delavnice tradicionalni slovenski zajtrk (TD) 

 dan Rastoče knjige, medgeneracijsko sodelovanje, oktober (KD) 

 

OŠPP: 

 ogled predstave v Domu kulture Brežice (JSKD – srečanje gledaliških skupin) + novoletna prireditev 

+ prireditev ob dnevu samostojnosti + prireditev ob dnevu državnosti (KD) 

 Projekt Kumunala (TD) 

 atletski mnogoboj na atletskem športnem stadionu v Brežicah (ŠD) 

 tek na smučeh (ŠD) 

 družabne igre (ŠD) 

 atletski mnogobojček (ŠD) 

 Zdrava prehrana (ND) 

 Varna raba interneta (TD) 

 izdelovanje izdelkov (TD) 

 sodelovanje s Komunalo Brežice (TD) 

 dan Rastoče knjige, medgeneracijsko sodelovanje,  1. oktober (KD)   

 Kekčeva bralna pot – sodelovanje s Knjižnico Brežice (KD) 

 

EKSKURZIJE V OKVIRU CŠOD 

 

9. razred – Kraški rob (april, maj); prevoz 

8. razred – Po Prešernovih stopinjah; prevoz, vstopnina 

 

ŠOLE V NARAVI  

 

3. razred: 

1. izbor – maj 2017   CŠOD Čebelica 

2. izbor – november 2016  CŠOD Medvedje Brdo 

 

4. razred: 

1. izbor maj 2017   CŠOD Soča 

2. izbor konec septembra 2016  CŠOD Planika na Pohorju  
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5. razred: 

1. izbor – maj 2017   CŠOD Soča 

2. izbor konec septembra 2016  CŠOD Planika na Pohorju 

 

6. razred: 

POHORJE – DEPANDANSA VIDEC  6. 2.–10. 2. 2017 (za cca  72 oseb) 

 

7. in 8. razred: 

1. izbor – september 2016 ali april 2017  CŠOD Breženka 

2. izbor – september 2016 ali april 2017  CŠOD Burja 

Razporeditev v skupine: 7. a in 7. c skupaj, 7. b in 8. b skupaj, 8. a in 8. c skupaj. 

 

Fleksibilni predmetnik bo potekal v 5. razredu, enako kot v letošnjem šolskem letu. Prav tako se bo 

na predmetni stopnji izvajalo tedensko menjavanje tehnike in tehnologije z likovno umetnostjo ter 

likovne z glasbeno umetnostjo. 

 

Pouk v manjših učnih skupinah se bo v šolskem letu 2016/2017 izvajal od 4. do 9. razreda 

(matematika, slovenščina in tuji jezik). 

 

Projekte je predstavila pomočnica ravnateljice Nevenka Sreš. Povedala je, da bomo v naslednjem 

šolskem letu izvajali projekt ATS2020, in sicer v 8. razredu (vsi učenci 8. a, b in c oddelka so s pomočjo 

donatorja že letos dobili v uporabo tablične računalnike), Uživajmo v zdravju, Rastoča knjiga, Zdrav 

življenjski slog, Shema šolskega sadja, Unesco, Mirno morje, Dolga prijateljstva ... Še vedno bomo 

izvajali projekt SIMOS, prav tako bomo jeseni nadaljevali s projektom Prometna kača, s katerim smo v 

preteklih šolskih letih spodbujali otroke in starše k temu, da bi v šolo in domov potovali varno, zdravo 

in okolju prijazno, tj. peš, s kolesi ...  

 

Predsednica Mateja Jankovič Čurič je predlagala, da bi tudi v naslednjem šolskem letu dobili učenci 

likovne potrebščine kar v šoli; zneske zanje bi starši poravnali po položnici. 

 

SPREJETI 

SKLEPI: 

 Potrdi se predlog koledarja za šolsko leto 2016/2017 (delovna sobota bo 1. 

10. 2016, dela prost dan pa 2. 1. 2017). 

 Sprejme se informacija o številu oddelkov OŠ in OŠPP, izvajanju izbirnih 

predmetov, neobveznih izbirnih predmetov, o pričetku uvajanja prvega 

tujega jezika – angleščine za vse učence 2. razreda, fleksibilnega 

predmetnika in pouka v manjših učnih skupinah, o projektih ... 

 Potrdijo se predlagane šole v naravi, plačljive dejavnosti ter predlogi za 

dneve s posebno vsebino za vse razrede OŠ in OŠPP. 

 Potrdi se skupna nabava likovnih potrebščin za učence II. in III. triletja. 

 

K 6. 

Seznam delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv ter skupna nabavna cena delovnih zvezkov za OŠ in 

OŠPP za šolsko leto 2016/2017: 

 

OŠ 

1. razred 

Naslov gradiva in založba Predmet Cena v € 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, medpredmetni delovni 

zvezek v 4 delih + koda za LILIBI, PRENOVA 2016, založba 

ROKUS-KLETT 

slovenščina, 

matematika, 

spoznavanje okolja, 

37,60 
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glasbena umetnost 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, zvezek za 

opismenjevanje v dveh delih, prenova 2013, založba ROKUS-

KLETT 

slovenščina 9,90 

                                             47,50 

 

2. razred 

Naslov gradiva in založba Predmet Cena v € 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, samostojni delovni 

zvezki za slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in 

glasbeno umetnost + koda LILIBI, PRENOVA 2016, založba 

ROKUS-KLETT 

slovenščina, matematika, 

spoznavanje okolja, 

glasbena umetnost 

40,00 

   40,00 

 

3. razred 

Naslov gradiva in založba Predmet Cena v € 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, NOVO 2015, učni 

komplet samostojnih delovnih zvezkov za 3. razred + koda LILIBI, 

založba ROKUS-KLETT 

slovenščina, matematika, 

spoznavanje okolja, 

glasbena umetnost 

49,00 

 :  49,00 

 

4. razred 

Naslov gradiva in založba Predmet Cena v € 

RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih delovnih zvezkov za 

slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in 

priročnik s praktičnim gradivom  za izvedbo dejavnosti pri 

naravoslovju in tehniki + brezplačne priloge, založba ROKUS-

KLETT 

slovenščina, 

matematika, družba, 

naravoslovje in tehnika 

56,00 

SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, založba ROKUS-

KLETT 

angleščina 13,90 

S KOLESOM V ŠOLO, delovni zvezek, založba PRIMOTEHNA ostala dodatna gradiva 9,00 

  78,90 

 

5. razred 

Naslov gradiva in založba Predmet Cena v € 

RADOVEDNIH PET 5, komplet samostojnih delovnih zvezkov za 

slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in 

glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT 

slovenščina, 

matematika, družba, 

naravoslovje in tehnika, 

glasbena umetnost 

59,00 

SUPER MINDS 2, delovni zvezek za angleščino, založba ROKUS-

KLETT 

angleščina 13,90 

                                             72,90 

 

6. razred 

Naslov gradiva in založba Predmet Cena v € 
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D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI 

JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik, 2 dela - 

POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT 

alovenščina 17,15 

V. Kavčnik Kolar: ZNAM ZA VEČ. Slovenščina 6 +, Priprava na 

nacionalno preverjanje znanja, založba ROKUS-KLETT 

slovenščina 6,85 

J. Draksler in M. Robič: ZNAM ZA VEČ. Matematika 6 +, Priprava 

na nacionalno preverjanje znanja, založba ROKUS-KLETT 

matematika 6,85 

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni 

zvezek za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014, založba 

ROKUS-KLETT 

angleščina 14,90 

B. Brezigar: ZNAM ZA VEČ. Angleščina 6 +, Priprava na 

nacionalno preverjanje znanja, založba ROKUS-KLETT 

angleščina 6,85 

Uredil: S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE 

ŠOLE, PRENOVLJEN, založba MKZ 

geografija 34,96 

S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z 

delovnim gradivom, založba IZOTECH 

tehnika in tehnologija 19,50 

S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, delovni zvezek - 

PRENOVLJEN, založba ROKUS-KLETT 

gospodinjstvo 13,20 

  120,26 

 

7. razred 

Naslov gradiva in založba Predmet Cena v € 

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: SLOVENŠČINA 

ZA VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek (2 dela) – izdaja s 

plusom 2015, založba ROKUS-KLETT 

slovenščina 17,90 

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, delovni 

zvezek za angleščino, slovenska izdaja, novo 2015, založba 

ROKUS-KLETT 

angleščina 14,90 

S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, 

delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH 

tehnika in tehnologija 19,50 

  52,30 

 

8. razred 

Naslov gradiva in založba Predmet Cena v € 

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: SLOVENŠČINA 

ZA VSAK DAN 8, samostojni delovni zvezek, 2 dela, 

POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT 

slovenščina 17,15 

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, delovni 

zvezek za angleščino, slovenska izdaja, novo 2015, založba 

ROKUS-KLETT 

angleščina 14,90 

D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove 

generacije za biologijo v 8. razredu osnovne šole, založba 

ROKUS-KLETT 

biologija 14,90 

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek za 8. razred, 

PRENOVLJENO s kodo za dostop do interaktivnega učbenika, 

fizika 13,90 
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založba MODRIJAN 

T. Cvirn Pavlin, I. Devetak, S. Jamšek: PETI ELEMENT 8, delovni 

zvezek, založba ROKUS-KLETT 

kemija 14,35 

S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z 

delovnim gradivom, založba IZOTECH 

tehnika in tehnologija 19,50 

  94,70 

 

9. razred 

Naslov gradiva in založba Predmet Cena v € 

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: SLOVENŠČINA 

ZA VSAK DAN 9, samostojni delovni zvezek, 2 dela, 

POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT 

slovenščina 17,15 

D. Kapko, N. Drusany, N. Cajhen, N. Cigüt, I. Hodn: ZNAM ZA 

VEČ. Slovenščina 9 +, Zbirka nalog za zaključno preverjanje 

znanja, založba ROKUS-KLETT 

slovenščina 6,85 

J. Draksler in M. Robič: ZNAM ZA VEČ. Matematika 9 +,  Zbirka 

nalog za zaključno preverjanje znanja, založba ROKUS-KLETT 

matematika 6,85 

MESSAGES 4, NEW EDITION, delovni zvezek za angleški jezik, 

založba ROKUS-KLETT 

angleščina 14,90 

Več avtorjev: ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE; 1:500000, založba 

DZS 

geografija 5,80 

D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni učni komplet nove 

generacije za biologijo v 9. razredu osnovne šole, založba 

ROKUS-KLETT 

biologija 14,90 

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, delovni zvezek za 9. razred, 

PRENOVLJENO s kodo za dostop do interaktivnega učbenika, 

založba MODRIJAN 

fizika 13,90 

T. Cvirn Pavlin, I. Devetak, S. Jamšek: PETI ELEMENT 9, delovni 

zvezek, založba ROKUS-KLETT 

kemija 14,35 

  94,70 

 

OŠPP 

1. razred 

Naslov delovnega zvezka in založba Cena v € 

Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše 1, delovni zvezek za slovenščino, 

Zavod RS za šolstvo 

12,70 

Matematika 1., 2. del, Zavod RS za šolstvo 25,72 

 38,42 

 

2. razred 

Naslov delovnega zvezka in založba Cena v € 

Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše 2, delovni zvezek za slovenščino, 

Zavod RS za šolstvo 

29,82 

Matematika 2, Zavod RS za šolstvo 14,52 

 44,34 

3. razred 

Naslov delovnega zvezka in založba Cena v € 
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Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše 3, delovni zvezek za slovenščino, 

Zavod RS za šolstvo 

22,30 

 22,30 

 

4. razred 

Naslov delovnega zvezka in založba Cena v € 

Planet Črkosned, delovni zvezek za slovenščino, Zavod za šolstvo 14,76 

Naša matematika 4, Zavod RS za šolstvo 36,60 

To je moja družba, Zavod RS za šolstvo 10,86 

 62,22 

 

     5. razred 

Naslov delovnega zvezka in založba Cena v  € 

Brez zmede sejemo besede, Zavod RS za šolstvo 17,87 

Naša matematika 5, Zavod RS za šolstvo 38,80 

 56,67 

 

      6. razred 

Naslov delovnega zvezka in založba Cena v € 

Matematika 6, Zavod RS za šolstvo 27,21 

Vesolje besed, Zavod RS za šolstvo 17,08 

      44,29 

 

      7. razred 

Naslov delovnega zvezka in založba Cena v € 

Matematika 7, Zavod RS za šolstvo 21,23 

Kako povem, kako napišem 7, Zavod RS za šolstvo 11,83 

My English 1, delovni zvezek za angleščino, Zavod RS za šolstvo 13,36 

 46,39 

 

       8. razred 

Naslov delovnega zvezka in založba Cena v € 

Kako povem, kako napišem 8, Zavod RS za šolstvo 17,08 

Matematika 8, Zavod RS za šolstvo 25,90 

My English 2, delovni zvezek za angleščino, Zavod RS za šolstvo 11,22 

 54,20 

 

      9. razred 

Naslov delovnega zvezka in založba Cena v € 

Kako povem, kako napišem 9, Zavod RS za šolstvo 17,45 

My English 3, delovni zvezek za angleščino, Zavod RS za šolstvo 13,30 

 30,75 

 

SKLEP: Potrdi se skupna nabavna cena delovnih zvezkov za vse razrede OŠ in OŠPP za 

šolsko leto 2016/2017. 

 

K 7. 

Plačevanje stroškov ekskurzij, predstav ... po položnicah je predstavila knjigovodkinja Jožica Grubič. 

Pri obračunu storitev za februar 2016 je bil npr. učencem od 6. do 9. razreda na položnici poleg zneska 

za prehrano zaračunan tudi strošek za izvedbo kulturnega dne (gledališka predstava), ki so ga opravili 



15 
 

že januarja, in sicer v skupnem znesku 2.282,48 EUR. Od tega je bilo do 18. 5. 2016 plačano 2.114,92 

EUR, za plačilo pa je ostalo odprtih še 167,56 EUR; poravnan je bil strošek za 277 učencev, za 16 pa še 

ne. 

Pri obračunu za marec 2016 je bil npr. zaračunan športni dan za učence od 7. do 9. razreda v znesku 

2.051,45 EUR, plačano je bilo 1.819,11 EUR, neplačanih stroškov je še za 232,34 EUR; poravnano je bilo 

plačilo za 141 učencev, za 22 učencev pa dolg še ni poravnan. 

 

Na dan 18. 5. 2016 ima šola odprtih terjatev nad 90 dni v višini 2.108,88 EUR, od tega so terjatve v 

višini 464,97 EUR že v postopku sodne izterjave; 21 staršev dolguje že več kot 90 dni, zneski pa se 

gibljejo od 20,76 EUR pa vse do 421,00 EUR. Starše kličemo in jim redno pošiljamo opomine. Za pomoč 

pri razreševanju težav nekaterih družin smo prosili tudi Center za socialno delo Brežice. Člani sveta 

staršev so predlagali, da bi del dolga poplačali iz šolskega sklada.  

 

Ravnateljica je povedala, da bo šola z namenom, da bi se izognila omenjenim težavam, v bodoče 

izstavljala staršem položnice že pred izvedbo ekskurzij, gledaliških in filmskih predstav ... in bo 

dejavnost izvedla šele, ko bodo izvedena nakazila vseh staršev oz. po poplačilu dejavnosti za 

posameznega učenca iz šolskega sklada. Starši morajo podati vlogo na šolski sklad pred izvedbo 

dejavnosti. Na to jih morajo opozoriti razredniki. 

 

Sklepi so bili soglasno sprejet. 

SKLEPI Sprejeti so bili:   

 sklep, da naj šola (razredniki, ŠSS) usmeri starše za pomoč pri 

poplačilu dolgov na Center za socialno delo Brežice in na šolski sklad;  

 sklep, da bo šola v bodoče izstavljala staršem položnice za ekskurzije, 

predstave ... pred izvedbo dejavnosti in da bo dejavnost izpeljala šele 

po izvedenih nakazilih vseh staršev oz. po poplačilu dejavnosti za 

posameznega učenca iz šolskega sklada; 

 sklep, da morajo starši podati vlogo na šolski sklad pred izvedbo 

dejavnosti; 

 sklep, da morajo razredniki opozoriti starše na pravočasno oddajo 

vloge na šolski sklad. 

 

K 8. 

Od marca do maja 2016 je bila na spletni strani šole objavljena anketa o zadovoljstvu staršev s 

storitvami šole, starši pa so bili povabljeni, naj odgovorijo na vprašanja in podajo svoja mnenja oz. 

predloge. V celoti je anketo izpolnilo 149 anketirancev. Rezultati ankete so objavljeni na šolski spletni 

strani http://www.osbrezice.si/.  

Rezultati ankete so za zavod OŠ Brežice spodbudni. Članica sveta staršev je izpostavila, da iz analize 

izhaja, da bo morala šola v prihodnje posvetiti več pozornosti uresničevanju načela o ničelni toleranci 

do nasilja med učenci. 

 

SKLEP: Potrdi se informacija o anketi. 

 

K 9. 

Šola se je letos na pobudo enega izmed staršev povezala z Zdravstvenim domom Brežice in pri učencih 

izvedla pregled lasišč. Žal se je izkazalo, da ima veliko otrok gnide ali uši. Pregled je bil v času od marca 

do maja opravljen trikrat, vendar se situacija ni izboljšala. Nekaj staršev se je pritožilo nad 

pregledovanjem. Pomočnica Darja Mandžuka je povedala, da so otroci pregledani anonimno. Vse 

starše otrok, pri katerih so bile zaznane žive gnide ali uši, je razredničarka ali preventivna sestra še isti 

dan, ko je bil opravljen pregled, obvestila o tem. V tem šolskem letu se bo pregled opravil še enkrat. 

 

SKLEP: Potrdi se informacija o pregledu lasišč z namenom odprave uši.  

http://www.osbrezice.si/
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K 10. 

V šolskem letu 2015/2016 deluje šolski sklad OŠ Brežice v naslednji sestavi:  

 predstavniki staršev: Diana Kosar, Sonja Volk, Robert Cvelbar, Tanja Poček 

 predstavniki zaposlenih na OŠ Brežice: Metka Savić, Marjanca Pečar, Jadranka Čabraja. 

 

Dne 31. 8. 2015 je bilo na računu šolskega sklada 3.647,42 EUR. 

Prispevki v sklad v višini 819,09 EUR: 

 prispevki z novoletne tržnice (746,99 EUR) 

 prispevek Nina Tucovič (72,10) EUR 

Sredstva v višini 2.832,52 EUR je sklad namenil za:      

- pomoč 8 učencem 7. razreda za plačilo naravoslovne šole (CŠOD Kranjska Gora): 322,52 EUR, 

- pomoč dvema učencema 9. razreda za plačilo zaključne ekskurzije v Gardaland: 60,00 EUR, 

- pomoč trem učenkam OŠPP za plačilo plavalnega tečaja v Termah Čatež: 21,00 EUR, 

- poravnava dolga za15 učencev (šola v naravi, delovni zvezki OŠPP): 969,78 EUR, 

- pomoč 12 učencem OŠPP za plačilo plavalnega tečaja in preverjanja plavanja v Termah Čatež: 

236,00 EUR, 

- pomoč 9 učencem 3. razreda za plačilo naravoslovne šole ( CŠOD Čebelica): 158,04 EUR, 

- pomoč 18 učencem 8. razreda za plačilo naravoslovne šole (CŠOD Seča): 1.057,18 EUR, 

- pomoč dvema učenkama 6. razreda za plačilo naravoslovnega dne : 8,00 EUR. 

 

Stanje na računu šolskega sklada dne 10. 5. 2016 je bilo 1.633,99 EUR. 

Predsednica sveta staršev je predlagala, da bi starše ponovno pozvali k zbiranju prispevkov za šolski 

sklad. Jani Godler pa je predlagal, naj šola naredi terminski plan zbiranja odpadnega papirja in ga 

posreduje staršem. 

 

Soglasno sprejeti sklepi: 

SKLEPI:  Septembra se zbira odpadni papir za namene šolskega sklada. 

 Predstavniki sveta staršev naj ponovno poskušajo apelirati na ostale 

starše v oddelku, da bi prispevali v šolski sklad. 

 Šola naj organizira še dodatne aktivnosti za zbiranje denarja (npr. 1. 10. 

2016 na dan odprtih vrat; pri tem bodo pomagali tudi starši). 

 Vprašanja glede namenitve dela dohodnine za šolo in vsa ostala »davčna« 

vprašanja naj se s strani šole posredujejo članici sveta staršev Klavdiji Ban. 

 

K 11. 

Pobude članov sveta staršev: 

Poročilo o sestanku sveta staršev Posavja, ki je bil 23. 10. 2015, je podal Jani Godler. Povedal je, da so 

bili prisotni člani svetov staršev petih šol. Žal je zadeva še v ustanavljanju. Če bi se starši sveta staršev 

OŠ Brežice želeli pridružiti, bi morali ustanoviti aktiv (ekipo treh do petih članov), ki bi aktivno pristopil 

k sodelovanju. Glede na trenutno neaktivnost sveta staršev Posavja so se člani enoglasno odločili, da k 

omenjenemu svetu OŠB v šolskem letu 2015/2016 ne pristopijo. 

 

SKLEP: Svet staršev OŠ Brežice v šolskem letu 2015/2016 ne bo pristopil v članstvo 

sveta staršev Posavja.  

 

K 12. 

Pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka je predstavila aktivnosti, ki jih bo šola izvedla do konca 

šolskega leta: 

- mednarodno srečanje OŠ Dobřany – od 19. do 22. maja 2016, 

- posamezni ŠD, KD, ND, THD – maj, junij 2016,  

- teoretični del kolesarskega izpita – maj 2016 (4. razred), 
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- praktični del kolesarskega izpita – maj 2016 (5. razred), 

- državno tekmovanje v atletiki za OŠPP – 3. junij 2016, 

- podelitev priznanj učencem, ki so sodelovali na natečaju Od zrna do kruha – 6. junij 2016, 

- valeta – 14. junij 2016 (9. razred), 

- sprejem najuspešnejših učencev šole pri županu – 20. junij 2016, 

- zaključna prireditev šole – 22. junij 2016.  

 

K 13 

Tina Lazić je postavila vprašanje glede pregleda avtobusa in opravljanja alkotesta s strani policije pri 

realizaciji prevoza petošolcev v šolo v naravi. Ravnateljica je povedala, da šola posreduje seznam 

ekskurzij policiji, le-ta pa odloči glede pregledov vozil, šoferjev.  

 

Prav tako je Tina Lazić povedala, da starši s strani šole niso bili obveščeni o prispetju učencev v šolo v 

naravi. Predlagala je, naj šola objavi novico na šolski spletni strani.  

 

Ena izmed mamic je Tini Lazić tudi povedala, da učenci, ki so bili v šoli v naravi v CŠOD Trilobit, ponoči 

niso smeli na stranišče. Zaradi tega so tudi slabo spali. Ravnateljica je članico sveta staršev prosila, naj 

pridobi odgovor pri učiteljici, ki je učence spremljala v CŠOD. 

 

Sandra Štojs je ravnateljico prosila, če bi njen otroka lahko prihajal v šolo kasneje (s kombijem za 

učence OŠPP). 

 

Daniela Hornik Račič je povedala, da so bili starši 5. b razočarani, saj jim s strani šole ni nihče povedal, 

kdo bo v šoli v naravi nadomeščal odsotno učiteljico Mojco Đorđević. 

 

Starši so se pritožili tudi nad nekaterimi učenci v petem in šestem razredu. Žal se dogaja, da sošolci teh 

otrok postajajo tolerantni do nasilja, saj se problemi končajo z besedami: »Pusti ga, on je drugačen.« 

Otroci prihajajo do zaključka, da so lahko tudi sami nasilni, saj ni nobenih sankcij. Starši učencev 

petega razreda so se odločili, da bodo s peticijo poskusili otroka odstraniti iz razreda, saj šola nima 

možnosti odstranitve.  

 

Starši so zelo zaskrbljeni za svoje otroke, saj prihajajo v šolo s strahom, čakajo, kdaj bo zopet kdo od 

učencev »stegnil« roko nad sošolcem … Otroka se sicer lahko prešola, vendar se mora druga šola s 

prešolanjem strinjati.  

 

Vesna Smrekar je podala pripombo glede prvega šolskega dne za prvošolce, saj morajo le-ti prvi šolski 

dan prinesti v šolo vse šolske potrebščine, zaradi česar je šolska torba pretežka za prvošolce. 

Ravnateljica je predlagala, naj v šolskem letu 2016/2017 prinesejo prvošolci prvi šolski dan le zvezke, 

ne pa tudi delovnih zvezkov. 

 

Ravnateljica je starše opozorila na zbiranje otrok po mestu (za šolo, pri nekdanji tovarni pohištva …). 

Prosila je starše, naj se s svojimi otroki pogovarjajo o izbiranju družbe in ustreznih dejavnostih na 

javnih mestih. Na ta način bodo lahko veliko izvedeli o tem, kako razmišlja in deluje njihov otrok, in 

morda tudi kaj preprečili. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.35. 

                                                                                                                     Predsednica sveta staršev: 

    Mateja Jankovič Čurič 


