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OSNOVNA ŠOLA 
LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 

 
2000 MARIBOR, Lackova cesta 4 

Telefon: 02/42-12-802 
Faks: 02/42-12-812 

Elektronska pošta: 
tajnistvo-ludvika.mb@guest.arnes.si 

 
 
Datum: 20. 5. 2021 

  
Štev.: 900-1/2021/8 

 

ZAPISNIK  
5. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021  

Sestanek je bil v četrtek,  20. 5. 2021, ob 18.00 organiziran preko aplikacije 
Zoom. 

 
Prisotni: Na sestanku je bilo prisotnih 15 predstavnikov Sveta staršev, ravnateljica 
šole gospa Lidija Todorović in pomočnica ravnateljice gospa Vera Kožuh.  
Prisotni sta bili tudi knjižničarka gospa Tanja Gojčič in učiteljica glasbene umetnosti 
gospa Metka Vrbančič Osterc. 
Opravičili so se Nataša Sernc, Boštjan Čač, Karin Simonič in Gaber Marolt. 

Kasneje se je sestanku priključil še gospod Damjan Anošek. 

Lista prisotnosti je razvidna iz povezave do sestanka v aplikaciji Zoom, ki jo je vsem 
predstavnikom poslal organizator sestanka gospod Aleš Čertalič, ki je vodil sestanek. 
 

Dnevni red: 

Toč. Tema 

1. 
Potrditev dnevnega reda 

2. 
Potrditev zapisnika 4. sestanka Sveta staršev 

3. 
Pregled pripravljenega gradiva nabave učbenikov za leto 2021/2022 

4. 
Poročilo po oddelkih 

5. 
Razno 

 

K 
točki 

Zapisnik  
Opombe 

 Gospod Čertalič je pozdravil prisotne. Gospa Todorović se je zahvalila 
za podporo pri kandidaturi za ravnateljico. 
 

 

1. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

 

2. Zapisnik 4. sestanka z vnesenimi popravki je bil soglasno sprejet. 
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3. Gospa Todorović je predala besedo gospe Gojčič, ki je povedala, da 
pri izbirnem predmetu nemščina načrtujemo menjavo učbenika. 
Nekatere učbenike za matematiko bomo dobili gratis. Pri matematiki 
bomo ponekod, kar je razvidno iz priloge, zamenjali z delovnimi 
učbeniki, ker bodo učencem v večjo pomoč pri pregledu dela za nazaj 
kot učbeniki, ki jih morajo na koncu šolskega leta učenci vrniti.  
Gospod Čertalič je vprašal, če smo pri načrtovanju upoštevali težnjo 
po zmanjšanju teže šolskih torb in ceno učnih pripomočkov. Gospa 
Gojčič je povedala, da v večini primerov založniki izdajo več tanjših 
gradiv. 
V nadaljevanju je potekala razprava o učnih gradivih pri zgodovini, 
matematiki in glasbeni umetnosti. Predstavniki so izrazili svoja 
mnenja, pomisleke, predloge … 
K razpravi je bila povabljena gospa Vrbančič Osterc, ki je poudarila, 
da pri načrtovanju učnih gradiv upoštevamo, da delamo v dobro otrok 
s ciljem, da razvijejo čim več kompetenc. Glasbena umetnost je 
razvojno naravnana in temelji do 5. razreda na čustvenem momentu. 
DZ od 6. razreda dalje omogoča kognitivni razvoj učencev. Učenci 
morajo pri delu slišati, videti, najti … Ob tem se pripravljajo na NPZ, 
kjer je potrebno poleg ostalega najti tudi glasbene značilnosti v zapisu 
in ob tem vizualizirati. DZ nas je ustvarilo več praktikov, ki smo to 
pogrešali. Učenci s pomočjo DZ dosežejo standarde iz predpisanega 
učnega načrta za GUM v Republiki Sloveniji. Pri NPZ smo nazadnje 
bili 3 % nad slovenskim povprečjem, ki je bilo okrog 58 %.  
Predstavniki so v nadaljevanju povedali svoje mnenje, od tega da je 
DZ pri GUM potreben, da je glasbene umetnosti v šoli premalo, o 
pomembnosti razvoja otroka s pomočjo glasbe … Mnenja nekaterih je 
bilo drugačno. 
Gospa Vrbančič Osterc je poudarila, da so v DZ za GUM praktične 
enote, učbeniki so iz učbeniškega sklada. Povedala, da je letošnje 
šolsko leto zelo težko delati realne zaključke, ker je potekal pouk zelo 
dolgo na daljavo. 
Predstavnica je predlagala, da naj se v obvestilo za nabavo učnih 
gradiv napiše, da se lahko uporabijo zvezki, ki so jih učenci uporabljali 
letos. 
Gospa Todorović je povedala, da se bomo o prispevkih za material pri 
LUM, TIT … odločali po tem, ko bomo videli ali nam bo uspelo 
organizirati šolo v naravi za učence 5. in 6. razreda, kjer se porabi 
glavnina materiala. Naša velika želja je, da učencem omogočimo 
izvedbo šole v naravi. Dobili smo okrožnico, ki ni dovolj natančna v 
zvezi z ukrepi v zvezi s Covid-om. Z ravnatelji bomo imeli sestanek, 
kjer se bomo podrobneje dogovorili o poteku šole v naravi, zaključnih 
ekskurzij …  Šolo v naravi načrtujemo od 14. do 18. junija v VIRC 
Poreč. Skrbi nas prestop meje. V Sloveniji nam enake pogoje za 
načrtovano plavalno šolo v naravi zagotavlja le CŠOD Breženka, kjer 
ni več možno dobiti termina. Za učence 3. razreda bomo organizirali 
šolo v naravi s plavalnim tečajem v jeseni. 
13 prisotnih predstavnikov je javno glasovalo o skupni nabavni ceni 
učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022.  
Vsi so z dvigom rok glasovali za potrditev. Iz tega izhaja sklep: 
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»Predstavniki Sveta staršev soglašajo s skupno nabavno ceno učnega 
gradiva za šolsko leto 2021/2022.« 
 

4. Predstavniki so poročali: 
7. c: Brez posebnosti. 
4. a: Brez posebnosti. 
5. c: Meseca maja je koncentracija učencev manjša, upajo, da bodo 
drugo leto boljši pogoji za delo. 
4. b: Učenci imajo problem s koncentracijo. 
3. c: Brez posebnosti. 
6. a: Starše skrbi šola v naravi. 
2. a: Želijo si normalnega dela v naslednjem šolskem letu.  
Gospa Todorović je poudarila, da se bomo potrudili nadomestiti 
izpadlo v 1. razredu. 
 5. b: V teku je aktivno pridobivanje ocen pred odhodom v šolo v 
naravi. Zanima nas, kako bo s testiranjem pred odhodom.  
Na šolski poti se je pojavil gospod, ki je opazoval otroke v podhodu 
pod rondojem. Poklicali smo policijo, ki ga je ujela pri opazovanju in 
ukrepala. Gospod s početjem nadaljuje. Znova bomo sporočili na 
policijo o dogajanju. 
8. c: Učenci so živahni. 
6. b: Predlagamo ure na prostem. 
Gospa Todorović je predstavnikom sporočila, da imamo v načrtu 
ureditev učilnice na prostem do septembra. Prijavili smo se na projekt 
Happy children s ciljem, da povečamo količino gibanja tudi med 
poukom. 
7. a: Šola v naravi se prestavi na naslednje šolsko leto. Za fiziko in TIT 
upamo, da bomo dobili nadomestnega učitelja. 
3. c: Šolo bomo odprli po urniku, ki je veljal pred epidemijo, ko bo 
epidemije konec. 
7. b: Zapisi, ki so se pojavili na steni iz strani 6. c razreda v času NPZ, 
bomo uredili do septembra. 
6. b: Učenci so »ušpičili« veliko stvari. Razredničarka se trudi, da 
učence usmerja z ustreznimi ukrepi na pravo pot. Učenci so 
vedoželjni. Manjka jim potrpežljivost. 
 

 

5. Gospa Todorović je povedala, da zaključne ekskurzije bodo. Ko bomo 
imeli več informacij, bomo to sporočili staršem. Tudi valeto učenci 
pripravljajo in jo bomo izvedli v skladu s priporočili, ki bodo veljali 
takrat. 
 

 

 Sestanek smo zaključili ob 20.17.  

 
Priloge: 

⮚ Vabilo na sejo Sveta staršev; 

⮚ Lista prisotnih; 

⮚ Gradivo nabave učnih pripomočkov za šolsko leto 2021/2022. 
 
Zapisala pomočnica ravnateljice:    Predsednik Sveta staršev: 
              Vera Kožuh l. r.                         Aleš Čertalič 


