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Zapisnik 

 

1. seje sveta staršev Osnovne šole Breţice, ki je bila 3. 10. 2011 ob 17.30 v zbornici Osnovne 

šole Breţice. 
 

PRISOTNI: Jure Rovan (1. a), Daniela Hornik Račič (1. b), Diana Kosar (1. c), Dušanka Najvirt 

Jeličić (2. a),  Andreja Štukel (2. b), Aleksander Bratanič (2. c), Andrej Iljaš – namesto Petre 

Stojanović (3. b), Mojca Hasičić (3. c), Melita Bratanič (4. a), Iris Matić (4. b), Renata Bibič (4. 

c), Mojca Radić (4. d), Boštjan Kek (5. a), Nataša Resnik (5. b), Franc Krošelj – namesto Alenke 

Černelič Krošelj (5. c), Sonja Ogorevc (6. a), Karmen Šinko (6. b), Anita Gašperin (6. c), Simona 

Zupančič (7. a),  Barbara Les (7. b), Katarina Sedeljšak (7. c), Anton Petrič (8. a), Alison 

Teodorovič (8. c), Alenka Vene ( 8. d), Elica Tomše (9. a), Tatjana Preskar (9. b), Bojan Urek (9. 

c), Rebeka Gašparin (1.–5. OŠPP) in Janja Srpčič (6.–9. OŠPP).  
 

Odsotni: Zoran Gabron (3. a) , Nataša Nikolič (7. d) in Valerija Petan (8. b).  
 

DNEVNI RED:  
 

1. Pregled zapisnika 3. seje in potrditev 

2. Pregled dnevnega reda 1. seje in dopolnitev 

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

svet zavoda 

4. Pedagoško poročilo za šolsko leto 2010/2011 

5. Predstavitev analize o šolski prehrani in samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 

2010/2011 z naslovom Samoevalvacijsko poročilo o NPZ za obdobje petih let 

6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012 

7. Delovna sobota 8. oktobra 2011 (tehniški dan)  

8. Razno 
 

Na podlagi 9. člena Poslovnika sveta staršev Osnovne šole Breţice je do izvolitve predsednice ali 

predsednika vodila sejo ravnateljica zavoda, mag. Marija Lubšina Novak.  
 

K 1. 

Ravnateljica je pozdravila navzoče člane in prebrala zapisnik 3. seje sveta staršev.  

 

SKLEP 1 

Zapisnik 3. seje je bil s podanimi obrazložitvami potrjen brez pripomb.  
 

K 2. 

Ravnateljica je prebrala predlagani dnevni red in pozvala prisotne k morebitnim dopolnitvam. 

Sama je predlagala dopolnitev dnevnega reda z naslednjo točko: Pobuda civilne iniciative za 

odgovorno šolo.  

 

SKLEP 2 

Člani sveta staršev so soglasno potrdili predlagani dnevni red in vanj uvrstili še dodatno 

točko.  
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K 3.  

Ravnateljica se je zahvalila dosedanjemu predsedniku Bojanu Ureku za vodenje sej sveta staršev 

v preteklem šolskem letu in predlagala, da bi ostal predsednik sveta staršev tudi v šolskem letu 

2011/2012. Prav tako je predlagala, da naj postane v šolskem letu 2011/2012 podpredsednik sveta 

Boštjan Kek. Predstavnica staršev 7. a razreda Simona Zupančič je za tretjega člana iz sveta 

staršev v svetu zavoda predlagala Antona Petriča. Člani sveta staršev so o predlaganih kandidatih 

javno glasovali in vse kandidate izvolili na javnem glasovanju.  

 

SKLEP 3  

Svet staršev je soglasno potrdil Bojana Ureka za predsednika ter Boštjana Keka za 

podpredsednika sveta staršev; Bojana Ureka, Boštjana Keka in Antona Petriča pa so člani 

sveta staršev soglasno izvolili za člane v svetu zavoda.  
 

K 4.  

Pedagoško poročilo za šolsko leto 2010/2011 je podala ravnateljica. Povedala je, da so bili v 

preteklem šolskem letu doseţeni zastavljeni cilji, strokovni delavci pa so bili z doseţenim 

relativno zadovoljni; izjema je nacionalno preverjanje znanja, saj učenci pri reševanju testov niso 

dosegli pričakovanih rezultatov.  

Velik poudarek je šola v preteklem šolskem letu namenila področju razvijanja različnih vrst 

pismenosti in različnim gibalnim dejavnostim ter športu – to so tudi prioritetne naloge šole ţe 

nekaj let; šola ţe vrsto let dosega na omenjenih področjih izjemne uspehe – ţe nekaj let namreč 

ugotavlja, da v povprečju 70 % učencev doseţe bralno značko oz bralno zbirko. Ţe sedmo leto 

zapored pa je šola tudi dobila naziv “najbolj športna šola v Sloveniji”.  
 

Ostali poudarki iz poročila: 

 v šolskem letu 2010/2011 je 98,98% učencev uspešno zaključilo razred; 

 posebnost OŠB so zahtevni in obseţni projekti, financirani s strani ESS in MŠŠ;  

 realizacija pouka je 100 %;  

 kvalitetno izveden dodatni in dopolnilni pouk ter ure oddelčnih skupnosti;  

 pestra izbira interesnih dejavnosti – šola je izvajala 69 interesnih dejavnosti; 

 skrb za plavalno opismenjevanje, a kljub temu na plavalnem tečaju v 3. razredu še niso 

splavali vsi učenci (ostalo je še osem neplavalcev);  

 53 učencev je obiskovalo ure dodatne strokovne pomoči, kar znaša 180 ur tedensko 

(teţave povzroča pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra, predvsem defektologov in 

logopedov; ker šola na razpisih ne dobi ustreznega kadra, si pomaga s pedagogi, 

socialnimi pedagogi ter drugimi profili strokovnih delavcev in z dodatnim 

izobraţevanjem vseh zaposlenenih);  

 Jadranka Čabraja je poročala o stanju šolskega sklada in povedala, da šola s sredstvi iz 

šolskega sklada pomaga pri sodelovanju  učencev v nadstandardnih programih, otrokom 

omogoča udeleţbo na ekskurzijah, šoli v naravi ...; v preteklem letu so posamezne 

razredne skupnosti zbrale od 35 € do 70 €.  

Simona Zupančič je predlagala, naj obvestimo starše, da po svojih zmoţnostih prispevajo določen 

znesek v šolski sklad. 
 

SKLEP 4 
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Svet staršev je soglasno sprejel Pedagoško poročilo za šolsko leto 2010/2011 in podprl 

predlog Simone Zupančič, da se starše pozove k zbiranju denarnih sredstev za šolski sklad 

(po oddelkih).   
 

K 6.  

Samoevalvacijsko poročilo je podala Jadranka Čabraja. Povedala je, da je novost 9-letne osnovne 

šole tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ). V 6. razredu je udeleţba na NPZ za učence 

prostovoljna, preverja pa se znanje matematike, slovenščine in angleščine, v 9. razredu pa je 

udeleţba na NPZ obvezna; preverja se znanje matematike, slovenščine in še enega predmeta, ki 

ga za posamezno šolo vsako leto marca določi minister. Analiza rezultatov je pokazala, da so 

učenci v preteklih petih letih dosegali rezultate, primerljive s tistimi na nivoju drţave, le v 

preteklem šolskem letu so dosegli v povprečju 4 % slabše rezultate od drţavnih pri slovenščini in 

za 11 % niţje rezultate pri matematiki. 

Po opravljeni analizi podatkov v okviru strokovnih aktivov so učitelji ugotovili, da učenci niso 

dovolj motivirani za pisanje NPZ in da so imeli za reševanje matematičnih nalog premalo časa.   

NPZ pišejo učenci 6. razreda ţe tri leta in šola ves čas stremi k temu, da bi bili rezultati čim boljši 

in udeleţba učencev čim višja (v letu 2010/2011 je bila udeleţba 80 %). 

Analizo šolske prehrane je podala Ivanka Stojanović; izvedla jo je na podlagi tega, kako so 

učenci in starši ocenili šolsko prehrano. V šolskem letu 2010/2011 je šola izvajala še druge 

dejavnosti, s katerimi je pri učencih spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.  

 

Ocenjevanje malice 

Večina učencev je v oceni zapisala, da je šolska malica zdrava (82 %) in raznolika (75 %). Menili 

so tudi, da je ponudba različnih vrst sadja in zelenjave ustrezna (73 %) ter pozitivno ocenili izbiro 

sadja in zelenjave v okviru projekta Shema šolskega sadja (70 %). Dobra polovica učencev (62 

%) jih je menila, da je malica količinsko ustrezna (62 %).  Učenci na predmetni stopnji ţelijo 

občasno večji obrok malice. Velika večina učencev (90 %) je mnenja, da se v šoli dovolj poučijo 

o zdravi prehrani in lepem vedenju pri uţivanju hrane. Odgovori staršev glede ocene šolske 

malice so v povprečju skoraj za 10 % višji glede na odgovore učencev, kar kaţe na to, da so starši 

še bolj kot učenci zadovoljni s ponudbo šolske malice. 

  

Ocenjevanje kosila 

Dobra polovica učencev (62 %) je zapisala, da je šolsko kosilo zdravo, skoraj tri četrtine (70 %) 

jih pravi, da je raznoliko, in dobra polovica (63 %), da je količinsko ustrezno. Starejši učenci bi 

ţeleli občasno dobiti večje porcije hrane – ne le prilog, ampak tudi mesa in sladic. Le polovica 

učencev (50 %) meni, da je ponudba sadja in zelenjave pri kosilu ustrezna. Analiza anketnih 

vprašalnikov za starše pa je pokazala, da je večina staršev zadovoljna s kosilom, ki ga prejema 

njihov otrok v šoli; ocenjujejo ga kot zdravo (96 %), raznoliko (89 %) in količinsko ustrezno (88 

%).  
 

Poročilo o kulturi in kulturnih dejavnostih je podala Darja Mandţuka. Šolsko leto 2010/2011 je 

bilo za učence in zaposlene na OŠ Breţice vsebinsko bogato in prepleteno z dogodki, ob katerih 

smo rasli in bogatili drug drugega.  

Na vseh področjih poučevanja in drugega dela smo učencem omogočali večjo dostopnost do 

kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjanje. Še posebej smo se trudili, da so spoznavali različna 

področja kulture.  



4 
 

Na šoli ţe nekaj let aktivno deluje tudi folklorna skupina Kresnice. Vanjo so vključeni učenci 

drugega in tretjega triletja, učenci prvega triletja pa se z elementi otroške folklore seznanjajo v 

času rednih šolskih aktivnosti – pri pouku in v okviru OPB. 
 

Prednostna naloga učiteljev je bila spodbujanje timskega dela in medpredmetno povezovanje. 

Tako smo drug drugega ozaveščali o pomenu vseţivljenjskega učenja. V celoto smo povezali 

različne projekte, ki jih izvajamo na šoli (SIMOS  – model za razvijanje in izboljševanje ravni 

bralne in ostalih vrst pismenosti, Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT – 

SIMOS 3, uporaba e-gradiv ...) in uredili spletne strani, na katerih so objavljeni rezultati našega 

dela. 
 

Redno smo se izobraţevali in svoje doseţke na različnih konferencah predstavljali drugim. 

Aktivno smo se vključili v četrto vseslovensko tradicionalno celodnevno videokonferenco SIRikt 

2011 “Predstavimo svoje projekte”, ki se je odvijala 12. aprila 2011.  
 

Ravnateljica se je še enkrat zahvalila vsem staršem, ki so s svojo pomočjo veliko prispevali k 

doseţenim visokim rezultatom. 
 

SKLEP 5 

Svet staršev je soglasno sprejel pedagoško poročilo, samoevalvacijsko poročilo in analizo 

šolske prehrane za šolsko leto 2010/2011. 
 

K 6.   

Na predlog predsednika sveta staršev Bojana Ureka ravnateljica ni podrobneje predstavljala 

letnega delovnega načrta, saj je to storila ţe junija 2011; v dokončni obliki pa so ga člani sveta 

prejeli v gradivu; prav tako pa so se z izvlečki letnega delovnega načrta seznanili v publikaciji, ki 

so jo vsi učenci prejeli 1. septembra.  

 

SKLEP 6 

Člani sveta staršev so soglasno sprejeli Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012. 
 

K 7.   

V soboto, 8. oktobra 2011, bo v Breţicah potekalo XVII. drţavno preverjanje usposobljenosti 

ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega kriţa. Šola bo ta dan izvedla tehniški dan, in sicer si 

bodo otroci prvega in drugega triletja po izvedeni evakuaciji v primeru poţara ogledali predstavo 

Pikec Jeţek in Gasilko Jeţ; udeleţili se bodo ustvarjalnih delavnic in si ogledali aktivnosti na 

delovnih in predstavitvenih mestih. Učenci tretjega triletja pa se bodo po izvedeni evakuaciji v 

primeru poţara udeleţili predavanj v organizaciji Rdečega kriţa Slovenije in Uprave Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje ter se posvetili igranju didaktičnih iger, reševanju kvizov na 

temo civilne zaščite ter si ogledali delovna in predstavitvena mesta v okviru drţavnega 

preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK. Ker bo sobota delovni dan za vse 

učence in zaposlene, bo v skladu s šolskim koledarjem petek, 6. 4. 2012, dela prost dan. 

 

SKLEP 7 

Člani sveta staršev so z odobravanjem sprejeli informacijo o izvedbi tehniškega dne. 
 

K 8. 
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Pod točko razno je predstavnica 6. razreda ga. Najvirt Jeličić vprašala, kako je z garderobnimi 

omaricami – 1. septembra jih namreč ni bilo dovolj za vse učence (ves september sta si po dva 

učenca delila omarico). Pomočnica ravnateljice Nevenka Sreš je razloţila, da nam zaradi 

povečanega števila otrok primanjkuje garderobnih omaric, vendar se je šola dogovorila z 

dobaviteljem, ki bo izdelal še toliko dodatnih omaric, kolikor je na voljo razpoloţljivega prostora 

v garderobi višje stopnje in na hodniku OŠPP. Dobavil jih bo 7. 10. 2011. Psihologinja Jadranka 

Čabraja pa je povedala, da primanjkuje omaric le za učence 6. razreda, in sicer zato, ker imajo 

ostali učenci omarice ţe iz preteklih let. 
 

Predstavnica 1. b oddelka, Dijana Kosar, je izpostavila vprašanje podaljšanega bivanja in se v 

povezavi z njim pozanimala o moţnostih, da bi se v tem času učenci vključevali v športne 

aktivnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (različni klubi). Ravnateljica je povedala, da je 

Ministrstvo za šolstvo in šport v posredovani okroţnici navedlo, da bo kontroliralo delitev ur 

OPB in izvajanje pouka v času podaljšanega bivanja, hkrati pa preverjalo udeleţbo prijavljenih 

otrok. Če bo v razredu manj kot 16 otrok, bodo oddelek (oddelke) v tistem terminu ukinili. Hkrati 

je še poudarila, da je podaljšano bivanje pouk in ne varstvo otrok. Na predlog ravnateljice bo na 

roditeljskem sestanku za starše učencev prvega razreda v torek, 11. 10. 2011, med drugim tudi 

predstavitev dela v podaljšanem bivanju.  

Vprašanje je bilo tudi na temo vnaprej napovedane odsotnosti otroka; napoved odsotnosti je za 

starše obvezna;  odgovor šole pa mora biti posredovan staršem v skladu s pravili upravnega 

postopka – potrebna je namreč izdaja odločbe. 

Predstavnica staršev 8. razreda je vprašala glede alarma, ki so ga namenoma sproţili učenci 8. d 

razreda. Nevenka Sreš je povedala, da je povzročiteljica znana, da so bili ţe opravljeni pogovori z 

učenko in starši ter da je kazen v skladu z vzgojnim načrtom tudi ţe določena. 
 

Ravnateljica je članom sveta staršev predstavila dopise, ki jih je prejela od predstavnice Civilne 

iniciative za odgovorno šolo, Mete Novak. V njih je navedeno, da naše učilnice še vedno niso 

opremljene z ustreznimi kovčki za prvo pomoč in da učitelji prav tako niso usposobljeni za 

nudenje prve pomoči učencem. Ravnateljica je pozvala člane, naj o tem obvestijo ostale starše v 

oddelku in jih pozovejo, če so člani te iniciative (tako namreč Meta Novak), naj pridejo na 

pogovor v šolo oz. se za informacije obrnejo na predsednika sveta staršev, Bojana Ureka. 

Predsednik Bojan Urek pa je predlagal, naj se šola ne odziva na dopise, prejete po elektronski 

pošti, ampak naj počaka na uradni dopis. 

 

SKLEP 8 

Predlog predsednika Bojana Ureka glede dopisov s strani Civilne iniciative za odgovorno 

šolo je bil soglasno sprejet. Prav tako je bil soglasno sprejet predlog o reševanju problema 

podaljšanega bivanja na roditeljskem sestanku dne 11. 10. 2011. 
 

Seja se je zaključila ob 19.20. 
 

Zapisala:                Predsednik sveta staršev: 

Boţena Šober                Bojan Urek 
 
 
 

  


