
          

OŠ DOLENJSKE TOPLICE                                

PIONIRSKA CESTA 35         

SVET  STARŠEV OŠ DOLENJSKE TOPLICE    

 

Številka: 900-1/2017-11 

       

ZAPISNIK 

1. sestanka Sveta staršev dne 27. 9. 2017 ob 18. uri v učilnici likovne umetnosti 

 

Prisotni: 

Barbara Papež Lavrič, Simona Klobučar, Irena Žagar, Maja Smerdu, Aleš Lavrič, Simona 

Sajevec, Dubravka Tomašič, Saša Škedelj, Barbara Gril Razboršek, Tanja Škufca, Helena 

Gorše, Janez Vovk, Gregor Milivojevič, Jernej Ban, Sandra Samida, Nataša Bratkovič, Štefan 

Grmek, Janja Cekuta, Klementina Kolarek, Nastja Turk Bokan, Barbara Pezdirc, Nataša Kralj 

Odsotni: 

Katja Grabnar, Dušan Fifolt, Aleš Kump, Nataša Turk, Katja Volf 

Ostali prisotni: 

Maja Bobnar, ravnateljica, Antonija M. Jenič, Andreja Mlakar – pomočnici ravnateljice, Helena 

Arzenšek Krajačič – svetovalna delavka 

K točki 1 

Sejo je sklicala in njeno vodenje začela ravnateljica Maja Bobnar. Povedala je, da je za pisanje 

zapisnika povabila tajnico Ano Koncilja.  

Člani sveta staršev so se na predlog ravnateljice predstavili. 

Ravnateljica je predstavila pristojnosti Sveta staršev, kot jih v 66. členu opredeljuje Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prebrala je predlagani dnevni red. Prisotni 

nanj niso imeli pripomb. 

SKLEP 1/1 

Vsi prisotni člani so potrdili predlagani dnevni red. 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav 

2. Izvolitev mandatno verifikacijske komisije 



3. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 

- Poročilo o volitvah predstavnikov v Svet staršev, 

- Izvolitev predsednika Sveta staršev, 

- Izvolitev namestnika predsednika Sveta staršev, 

4. Poročilo ravnateljice o sanaciji radona 

5. Poročilo o realizaciji LDN šole in vrtca za leto 2016/2017 

6. Obravnava LDN šole za šolsko leto 2017/2018 

7. Obravnava LDN vrtca za šolsko leto 2017/2018 

8. Seznanitev z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda 

9. Seznanitev s Hišnim redom 

10. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 

11. Razno 

  

K točki 2 

Izvolitev mandatno – verifikacijske komisije 

 

Ravnateljica je prebrala 4., 5. in 6. člen Poslovnika o delu Sveta staršev, ki govore o 

konstituiranju sveta staršev ter izvolitvi mandatno verifikacijske komisije. Komisija ima 

predsednika in dva člana ter mandat do konca tekočega šolskega leta.  

Člani so predlagali, da se za predsednika komisije izvoli Štefan Grmek, za članici pa Barbara 

Pezdirc in Maja Smerdu. 

 

SKLEP 2/1 

Vsi prisotni člani so potrdili izvolitev mandatno verifikacijske komisije v sestavi: 

Štefan Grmek – predsednik 

Barbara Pezdirc – članica 

Maja Smerdu - članica 

 

K točki 3 

Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 

- Poročilo o volitvah predstavnikov v Svet staršev, 

- Izvolitev predsednika Sveta staršev, 

- Izvolitev namestnika predsednika Sveta staršev, 

Člani komisije so pregledali zapisnike oddelčnih roditeljskih sestankov ter roditeljskih 

sestankov skupin v vrtcu Gumbek, na katerih so volili predstavnike v Svet staršev. Predsednik 

komisije je povedal, da so bile volitve izvedene v skladu s Poslovnikom, zapisniki napisani 



pravilno, razen enega, na katerem sta zapisana dva člana z enakim številom glasov, je pa eden 

od njiju namestnik,  zato komisija predlaga potrditev mandatov. 

SKLEP 3/1 

Vsi prisotni člani potrjujejo mandat novoizvoljenim članom v Svet staršev za šolsko leto 

2017/2018. 

 

Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev 

 

Člani so predlagali za predsednika Barbaro Gril Razboršek in Janeza Vovka. 

Člani so glasovali: 

15 članov je glasovalo za Barbaro Gril Razboršek 

5 članov je glasovalo za Janeza Vovka 

2 člana sta se glasovanja vzdržala 

 

SKLEP 4/1 

Predsednica Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 je Barbara Gril Razboršek. 

Za sklep je glasoval 19 članov, 3 člani so se glasovanja vzdržali. 

 

Člani so predlagali za namestnika predsednika Štefana Grmeka. 

21 članov je glasovalo za Štefana Grmeka. 

1 član se je glasovanja vzdržal 

 

SKLEP 5/1 

Namestnik predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 je Štefan Grmek. 

Za sklep je glasoval 22 članov.   

 

Vodenje seje je prevzela Barbara Gril Razboršek. Zahvalila se je za zaupanje in člane prosila, 

da se udeležujejo sej v tem šolskem letu in sporočajo, če se ne bodo mogli udeležiti. 

  

K točki 4 

Poročilo ravnateljice o sanaciji radona 

Ravnateljica je člane seznanila z načinom izvedbe sanacije radona. Sanacijo je izvajal Zavod 

za gradbeništvo Slovenije. Potekala je v 3 fazah: 

- 1. faza: spodnji prostori vrtca, zaključeno aprila 2017 

- 2. in 3. faza: razredna in predmetna stopnja, zaključeno 1. teden avgusta, nameščeni 

ventilatorji delajo 24 ur dnevno in jih ne izklapljamo 

- Neuradne merite  so bile izvedene v skladu z zakonodajo in niso presegale dovoljenih  

vrednosti, izvajala jih je ravnateljica sama in zunanji izvajalec. 

- Uradne meritve že potekajo, naročil jih je inšpektorat, ki je izdal odločbo z zahtevo o 

merjenju v dveh prostorih. Na predlog ravnateljice je meritve naročila tudi Občina 

Dolenjske Toplice in zajemajo merjenje še v dodatnih 7 prostorih. Vključeni so tudi 

prostori, ki niso namenjeni otrokom. Zaključek bo predvidoma novembra, ko bodo 

znani uradni rezultati in analiza rezultatov. 

- Sistem prezračevanja izpod tlakov uspešno deluje. 

- Sanacijo je financirala občina Dolenjske Toplice, ki bo od MIZŠ dobila povrnjena 

zahtevana sredstva, ki so nastala ob sanaciji. 



- Ravnateljica je o izvedeni sanaciji seznanila starše otrok vrtca in šole na uvodnih 

roditeljskih sestankih, seznanila bo še Svet zavoda. Obvestila je zaposlene v zobni 

ambulanti ter pomočnico direktorice ZD Novo mesto Katarino Drenik. 

 

SKLEP 6/1 

Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnateljice o izvedbi sanacije radona. Svet staršev 

predlaga, da se meritve opravijo tudi v dislociranih enotah vrtca. 

Za sklep je glasovalo 22 članov. 

 

K točki 5 

Poročilo o realizaciji LDN šole in vrtca za leto 2016/2017 

 

1. Ravnateljica je predstavila Poročilo o realizaciji LDN najprej za šolo. Predstavila je 

dejavnosti, ki smo jih izvajali. 

 

Člani so po predstavljenem poročilu izpostavili: 

 

Barbara Gril Razboršek je rezultate anket o vrednotah, ko je bila vrednota znanje izražena  pri 

starših in učencih na 3. mestu, pri učiteljih pa na 5. mestu,  povezala z rezultati pri NPZ, kjer 

so bili učenci 6. razredov uspešni, 9. razredov pa pod slovenskim povprečjem. 

 

Janez Vovk je menil, da je težava v sestavi nalog, glavnina učencev jih ne more rešiti, težave 

imajo vsi slovenski osnovnošolci, večina jih je pod povprečjem. Zasnova NPZ je po njegovem 

zgrešena. 

 

Helena Arzenšek Krajačič je dejala, da so rezultati uspešnosti odvisni tudi od generacije 

učencev in standardnega odklona. V lanskoletni generaciji je le 5 učencev izbralo gimnazijske 

programe, leto prej 12. Ocene iz NPZ bodo pripomogle k motivaciji, trudili in pripravljali pa 

se bomo še naprej. 

 

Helena Gorše je vprašala, ali je še možno, da bi se ponovno izvajal projekt Branje in pisanje. 

Ravnateljica je odgovorila, da letos ne, v bodoče pa lahko. 

 

2. Poročilo o realizaciji LDN vrtca za šolsko leto 2016/2017  

Ravnateljica je predstavila poročilo o realizaciji LDN vrtca za preteklo šolsko leto. 

 

Klementina Kolarek je ravnateljico vprašala, kako bomo rešili prostorsko stisko v vrtcu, ko 

naslednje šolsko leto ne bo več igralnice medvedkov. 

Ravnateljica ji je odgovorila, da je občina seznanjena. Župan je povabljen na jutrišnji sestanek 

Sveta zavoda, bo povedal, kakšne rešitve ponuja občina.   

 

Ob 20.uri se je član opravičil, zapustil sejo. Prisotnih še 21 članov. 

 

SKLEP 7/1 

Svet staršev se je seznanil s poročiloma o realizaciji letnih delovnih načrtov šole in vrtca 

za šolsko leto 2016/2017. 

Za sklep je glasovalo 19 članov, 2 člana sta se glasovanja vzdržala. 



SKLEP 8/1 

Svet staršev pooblašča svoje predstavnike v Svetu zavoda, da na seji Sveta zavoda dne  

28. 9. 2017 sprožijo vprašanje glede prostorske stiske v šoli s 1. 9. 2018. 

Za sklep je glasovalo 21 članov. 

 

K točki 6 

Obravnava LDN šole za šolsko leto 2017/2018 

Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt šole. Prestavila je celoten načrt, poudarila je 

vizijo naše šole.  

Prednostna naloga je Zdrava šola, vključeni smo v mrežo Zdravih šol. Rdeča nit je duševno 

zdravje, prehrana in gibanje. 

Predstavila je projekte, šolske dejavnosti, ki potekajo celo šolsko leto, prednostne naloge 

investicijskega vzdrževanja, bolj podrobno pa pouk. 

 

Ob 20.15 odšla dva člana, prisotnih še 19 članov. 

 

Člani so v razpravi po poročilu izpostavili: 

 

Helena Gorše je opozorila, da sta na isti dan predvideni dve dejavnosti: tekmovanje za 

sladkorno bolezen in obisk Kobariškega muzeja za 9. razred. 

 

Izet v Gardaland bo aprila ali maja, išče se možnost skupnega izleta s še kakšno šolo, je 

povedala ravnateljica. 

 

Saša Škedelj je vprašala, ali je šola v naravi za 5. razrede obvezna. 

Pred izvedbo šole v naravi bo roditeljski sestanek, starši bodo seznanjeni z možnostjo izposoje 

smuči in obutve ter z vsemi ostalimi informacijami. 

 

Gregor Milivojevič je izpostavil istočasnost izvajanja interesnih dejavnosti. 

Pomočnica ravnateljice Antonija Miklavčič Jenič je dejala, naj učenci pridejo do nje, vse se da 

uskladiti. 

 

Janez Vovk je menil, da otrokom ponujamo preveč različnih dejavnosti, ponuditi je treba manj, 

pa bolj poglobljeno. 

 

Barbara Papež Lavrič je vprašala, ali izvajamo preventivne dejavnosti o nevarnostih interneta. 

Odgovorili sta ravnateljica in svetovalna delavka. 

Tema je v učnih načrtih za učenci od 1. do 5. razreda pri pouku. Svetovalna delavka je opozorila 

na spletno stran Safe.si, kjer si lahko tudi starši pridobijo koristne informacije.  

 

Maja Smerdu je predstavila projekta PEŠ BUS in BICI VLAK. PEŠ BUS uvaja pešpoti, 

postaje, kjer učenci hodijo v šolo peš, s spremstvom staršev, prostovoljcev, starih staršev, 

zaposlenih na šoli…, BICI VLAK pa kolesarke poti, ko se učenci iz določenih postaj pripeljejo 

do šole s kolesom, prav tako s spremstvom odraslih. 

Projekt je namenjen učencem do 5. razreda. V naši regiji ga izvaja OŠ Grm. Kot mama bi si 

želela, da bi tudi naša šola izvajala ta projekt. 

 



Ravnateljica je povedala, da v tem šolskem letu izvedba ni možna, pridobila si bo več 

informacij o projektu. 

 

SKLEP 9/1 

Svet staršev je obravnaval LDN šole za šolsko leto 2017/2018 in predlagal, da ravnateljica 

preuči možnost uvedbe projekta PEŠ BUS in BICI VLAK v naslednjem šolskem letu in 

o tem obvesti svet staršev. 

Za sklep je glasovalo 19 prisotnih članov. 

 

K točki 7 

LDN vrtca Gumbek  v OŠ Dolenjske Toplice za šolsko leto 2017/2018 

Ravnateljica je predstavila celoten Letni delovni načrt. 

Izpostavila je vizijo vrtca ter predstavila prednostno nalogo v šolskem letu 2017/2018. 

 

V razpravi je članica Simona Sajevec omenila, da je bila z otroki na igralih na igrišču, prišli so 

obiskovalci s psi, ki so trdili, da ni prepovedi za obisk igrišča s psi. 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec Andreja Mlakar je odgovorila, da je igrišče ograjeno, a se 

popoldne kljub temu dela škoda: ograja je raztrgana, igrala uničena. Opravili smo strokovni 

pregled, popravili bomo poškodovano in namestili table. 

 

 

SKLEP 10/1 

Svet staršev je obravnaval LDN vrtca Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice za šolsko leto 

2017/2018.   

Za sklep je glasovalo 19 prisotnih članov. 

 

K točki 8  

Seznanitev z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda 

 

Najprej je svetovalna delavka pojasnila rezultate ankete o vrednotah, na anketo je odgovorilo 

samo 25 staršev, kar predstavlja 7,8 %, vseeno pa imamo skupne vrednote, na katerih lahko 

gradimo. Naše skupne vrednote so zdravje, poštenost in znanje. 

 

V nadaljevanju je predstavila Vzgojni načrt šole, ki je podlaga za vzgojno delovanje in vsebuje 

splošna načela, preventivne in proaktivne dejavnosti šole. Osnovno vodilo naše šole je, da 

morebitne spore rešujemo po principu mediacije in restitucije ter učence učimo strpnega in 

prijateljskega odnosa drug do drugega.  

Predstavila je tudi Pravila šolskega reda, kjer so podrobneje zapisane dolžnosti učencev, 

prepovedi, omejitve, kršitve in ukrepi. 

Pri prenovi Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda smo sledili pravni osnovi in veljavni 

zakonodaji. Želeli smo narediti uporaben dokument, ki bo natančneje opredelil morebitne 

kršitve in ukrepe in bo v pomoč tako učiteljem, staršem in učencem. Zavedamo se, da je to živ 

dokument, ki ga bomo morali še dopolnjevati. 

 

Ob 21.15 je sestanek zapustila 1 članica, prisotnih še 17 članov. 

 



SKLEP 11/1 

Svet staršev se je seznanil z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda. 

Za sklep je glasovalo 16 članov, 1 član se je glasovanja vzdržal. 

 

K točki 9 

Seznanitev s Hišnim redom 

 

V skladu s 3. a členom Zakona o osnovni šoli je Hišni red sprejela ravnateljica. Z njim so 

določena vprašanja, pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli. 

Dopolnitve Hišnega reda so:  

- Poslovni čas šole 

- Informiranje učencev in staršev 

- Razporejanje polnega delovnega časa 

- Dostop v šolske prostore 

- Dežurstvo učiteljev, učencev 

- Ukrepi za zagotavljanje varnosti. 

 

Ob 21,20 je sestanek zapustila 1 članica, prisotnih še 16 članov. 

 

SKLEP 12/1 

Svet staršev se je seznanil s Hišnim redom. 

Za sklep je glasovalo 16 članov. 

 

K točki 10 

Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 

 

1. Helena Gorše je spomnila na sklep staršev v prejšnjem mandatu glede ureditve  avtobusnih 

postajališč, varnih dostopov do avtobusnih postajališč in postavitve ustrezne signalizacije za 

varno prečkanje ceste na regionalni cesti Soteska – Novo mesto v naseljih Gorenje Polje, 

Gabrje in Soteska.. 

 

Zavod za prometno varnost je cesto Cviblje in Gregorčevo ulico opredelil kot nevarno. 

Pristojni na občini naj v najkrajšem možnem času izvedejo potrebne ukrepe za izboljšanje 

prometne varnosti na šolski poti oz. naj ravnajo z veljavnim Zakonom o osnovni šoli. 

 

Oba sklepa, poslana na občino, naj se prepišeta v zapisnik, je predlagala Helena Gorše. 

 

2. Barbara Gril Razboršek bo na  Svetu zavoda 28. 9. o tem vprašala župana. 

 

3. Pezdirc Barbara je vprašala, če imamo kombinirane oddelke v vrtcu in kakšna je cena. 

Odgovorila ji je Andreja Mlakar. 

 

4. Helena Gorše je vprašala, zakaj ni poročilo o šolski prehrani, ki ga je opravil NJZ Novo 

mesto, objavljeno na spletni strani šole. 

Ravnateljica je povedala, da je avtor poročilo NJZ, zato ga nismo objavili na šolski strani. 

 



5. Škedelj Saša je predlagala, da bi šolski avtobus na Uršnih selih podaljšal pot proti Ljubnu, 

ker je pot zelo nevarna. 

 

SKLEP 13/1 

Svet staršev sprejema sklep, da ravnateljica na občino pošlje pobudo glede nove poti 

avtobusa na Uršnih selih proti Ljubnu. 

Za sklep je glasovalo 16 članov. 

 

 

K točki 11 

Razno 

 

1. Smerdu  Maja je predlagala, da člani sveta staršev potrdijo prejem vabila in podajo povratno 

informacijo glede udeležbe. 

 

Člani Sveta staršev so se dogovorili, da  bodo v bodoče potrdili prejem vabila in sporočili, ali 

se bodo sestanka udeležili. 

 

2. Člani so razpravljali o namestnikih članov sveta, ki  jih zakon ne predvideva.   

Ravnateljica je za mnenje zaprosila pravnico na MIZŠ, Zakon o osnovni šoli namestnikov ne 

predvideva, govori le o članih, zakon je nad vsemi poslovniki in notranjimi akti.  

Ravnateljica je predlagala zbiranje predlogov o spremembi Poslovnika o delu Sveta staršev. 

 

3. Ravnateljica je za naslednji sestanek Sveta staršev predlagala imenovanje Šolskega sklada 

(potekel mu je mandat) in posodobitev EKO programskega sveta v okvuru EKO šole. 

 

Pritožbeni komisiji, ki jo imenuje Svet zavoda, je potekel mandat. Komisija ima mandat 4 leta, 

svet staršev pa imenuje v komisijo 2 člana. 

 

SKLEP 14/1 

Člana Pritožbene  komisije sta Helena Gorše in Saša Škedelj. 

Za sklep je glasovalo 16 članov. 

 

Naslednji sestanek bo v sredo, 22. 11. 2017. 

 

Sestanek se je zaključil ob 22. uri. 

 

 

Zapisala: 

Ana Koncilja 

 

          PREDSEDNICA SVETA STARŠEV 

            

                                                             Barbara Gril Razboršek 

 

 

 


