
          

OŠ DOLENJSKE TOPLICE                                

PIONIRSKA CESTA 35         

SVET  STARŠEV OŠ DOLENJSKE TOPLICE    

 

Številka: 900-1/2017-11 

       

ZAPISNIK 

2. sestanka Sveta staršev dne 5. 4. 2018   ob 18. uri v učilnici likovne umetnosti 

 

Prisotni: 

Barbara Papež Lavrič, Simona Klobučar, Maja Smerdu, Aleš Lavrič, Simona Sajevec, 

Dubravka Tomašič, Barbara Gril Razboršek, Tanja Škufca, Helena Gorše, Gregor Milivojevič, 

Aleš Kump, Sandra Samida, Nataša Bratkovič, Štefan Grmek, Janja Cekuta, Klementina 

Kolarek, Nastja Turk Bokan, Barbara Pezdirc, Nataša Kralj, Katja Volf 

Opravičeno odsotni: 

Irena žagar, Janez Vovk, Jernej Ban 

Ostali odsotni: 

Katja Grabnar, Dušan Fifolt, Saša Škedelj, Nataša Turk 

Ostali prisotni: 

Jože Muhič, župan, Maja Bobnar, ravnateljica, Antonija M. Jenič, Andreja Mlakar – pomočnici 

ravnateljice, Helena Arzenšek Krajačič – svetovalna delavka 

K točki 1 

Predsednica, gospa Barbara Gril Razboršek, je lepo pozdravila prisotne, še posebej župana 

gospoda Jožeta Muhiča. 

K točki 1 

Potrditev dnevnega reda in imenovanje zapisnikarja 

Predsednica je prebrala predlagani dnevni red. Prisotni nanj niso imeli pripomb. Predsednica je 

predlagala, da zapisnik piše Ana Koncilja. 

SKLEP 1/2 

Vsi prisotni člani sveta staršev potrjujejo predlagani dnevni red: 

 



DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda in imenovanje zapisnikarja 

2. Pregled zapisnika prejšnje seje 

3. Nerealizirani sklepi iz zapisnika prejšnje seje 

4. Prostorska problematika šole in vrtca 

5. Poročilo ravnateljice o meritvah radona 

6. Imenovanje člana komisije (predstavnik staršev) za sprejem otrok v vrtec 

7. Imenovanje predstavnikov staršev v šolski sklad in Eko programski svet Eko šole 

8. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 

9. Razno 

 

Sklep 2/2 

Vsi prisotni člani sveta staršev potrjujejo, da zapisnik piše Ana Koncilja, tajnica šole. 

K točki 2 

Pregled zapisnika prejšnje seje 

Predsednica je povedala, da člani v 15 dneh niso imeli pripomb na prejeti zapisnik, zapisnik je 

potrjen in sprejet. 

K točki 3 

Predsednica je prebrala sklepe z zapisnika prejšnje seje. 

1) 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. 

Ravnateljica je člane seznanila z opravljenimi meritvami v dislocirani enoti Sonček v družinski 

hiši Gimpelj. Izmerjena koncentracija radona je bila v času izvajanja meritev (13.10.2017 do 

6.12.2017) nižja od povprečne celoletne koncentracije radona za bivalno okolje, ki je 400 

Bq/m3. ZVD predlaga ponovno merjenje koncentracije radona še v poletnem obdobju, da bo 

ugotovljeno letno povprečje. 

Prisotni na poročanje ravnateljice niso imeli vprašanj. 

2) Sklep 8/1: 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. 

Ravnateljica se je udeležila predstavitve projekta PEŠ BUS in BICI VLAK. Povedala je, da 

projekt zahteva veliko logističnega dela in veliko vključenost strokovnih delavcev. Šola 

projekta zaenkrat ne bo izvajala. 



3) Sklep 12/1: Svet staršev sprejema sklep, da ravnateljica na občino pošlje pobudo glede nove 

poti avtobusa na Uršnih selih prosti Ljubnu. 

Ravnateljica je povedala, da je na občino poslala pobudo za spremembo šolskega avtobusnega 

prevoza na relaciji Dolenjske Toplice – Uršna sela, ki jo je podala na svetu staršev članica Saša 

Škedelj.  

Prejela je odgovor, ki ga je pripravila gospa Majda Gazvoda, višja svetovalna za gospodarstvo 

in družbe dejavnosti, prebrala ga je članom Sveta staršev: 

V letošnjem šolskem letu se ne načrtuje sprememb relacij šolskega avtobusa. Predlaga, da s 

šolo ter prevoznikom pred pričetkom naslednjega šolskega leta ponovno preučijo spremembe 

navedene relacije v okviru pogodbenih možnosti za izvedbo prevozov.  

K točki 4 

Prostorska problematika šole in vrtca 

G. župan, Jože Muhič, se je zahvalil za povabilo ter članom predstavil načrte reševanja 

prostorske problematike šole in vrtca. 

1. Graditev nove učilnice za šolo 

Za zagotovitev dodatne učilnice, ki jo šola potrebuje 1. 9. 2018, so v občinskem proračunu 

rezervirana sredstva v višini 100.000 EUR. Načrt je narejen, učilnico bodo zgradili pravočasno   

na strehi garderobe na razredni stopnji.  

2. Izgradnja novega vrtca 

- idejna zasnova gradnje je drugačna od prvotno predstavljene,   

- del zemljišča, na katerem bo stal nov vrtec, je v lastništvu ZPMS, potekajo pogovori za 

podelitev dovoljenja šoli za upravljanje z zemljiščem, 

- denar za dokumentacijo občina ima, v nekaj mesecih bo vložena prošnja za gradbeno 

dovoljenje, gradnjo bi lahko začeli takoj po novem letu, 

-  gradil se bo vrtec z 10 + 1 oddelek, gradnja bo najverjetneje klasična. 

3. Obnova atletske steze 

Potrebna je obnova atletske steze, uporablja jo šola in atletski klub. Občina se je prijavila na 

razpis fundacije za šport, obnovo bo občina izvedla, tudi če ne bo uspešna na razpisu. 

Župan je spregovoril tudi o ostalih pobudah, ki jih je  na občino naslavljal Svet staršev. 

Varna pot na Cviblju: 

- Potrebno bi bilo zgraditi pločnik ob Gregorčevi cesti, kar pa ni možno, ker so pod cesto 

kanalizacijske cevi, namenjene odvodnjavanju fekalnih in meteornih voda. Zamejava teh cevi 

ni bila vključena v projekt Suhokranjski vodovod, težave so tudi z lastništvom zemljišč. 

Pločnika ne bo možno zgraditi v dveh letih.  

Predvidena pa je nova, varnejša tlakovana pot do lipovega gaja. 

- Avtobusno postajališče na Polju 



Cesta je državna,  merila za postavitev postaj so zelo strogi.  Rešitve išče projektni biro Stia iz 

Novega mesta, ki išče ustrezen prostor za avtobusno postajo na relaciji Straža – Soteska. 

Na vprašanje članice Helene Gorše je odgovoril, da se bo avtobusna postaja Polje premaknila 

na drugo lokacijo, na tej relaciji bo še eno postajališče. Lokaciji obeh postaj sta trenutno še 

neznani.    

Preboj Roška cesta – Pionirska cesta – uradno poimenovanje je »ureditev križišča pri K2M, je 

v fazi dogovora glede financiranja, v kratkem bo podpisan sporazum med Občino in Direkcijo 

RS za ceste. Dela se bodo zagotovo začela letos. 

Zdaj se bo urejalo avtobusno postajališče v Podhosti. 

Župan je povedal, da se bo v kratkem naredilo nekaj parkirišč med smrekami in postavitev WC 

nad hokejskim igriščem.    

Ob 18. 40 je župan sejo zapustil. 

Sejo je zapustil tudi član sveta staršev. Prisotnih je še 19 članov sveta staršev. 

K točki 5 

Poročilo ravnateljice o meritvah radona 

Ravnateljica je povedala, da so se meritve izvajale v času od 11. 9. 2017 do 13. 11. 2017 v 7 

prostorih šole, meritve so bile precej nižje od dovoljene 400 Bg. 

K točki 6 

Imenovanje člana komisije (predstavnik staršev) za sprejem otrok 

Ravnateljica je člane seznanila s Pravilnikom o sprejemu otrok, ki v 7. členu določa sestavo 

Komisije za sprejem otrok v vrtec. Komisijo, ki ima mandat 2 leti, imenuje ravnateljica, 

sestavljajo pa jo: 

- predstavnik staršev, ki ga imenuje Svet staršev, 

- predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj, 

- predstavnik občine ustanoviteljice, ki je zadolžen za področje predšolske vzgoje.  

Sklep 3/2 

Članica komisije za sprejem otrok v vrtec, predstavnica staršev, je Nastja Turk Bokan. 

Za sklep so glasovali vsi prisotni člani. 

K točki 7 

Imenovanje predstavnikov staršev v šolski sklad in Eko programski svet Eko šole 

1. Ravnateljica je predstavila Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ Dolenjske Toplice 

Sklad upravlja osemčlanski upravni odbor, predsednik  in sedem članov. Svet šole predlaga v 

odbor tri predstavnike šole izmed zaposlenih, svet staršev pa v odbor predlaga štiri predstavnike 

staršev. 

Sklep 4/2 



Predstavniki staršev v upravni odbor šolskega sklada so: 

Barbara Gril Razboršek 

Nastja Bokan 

Dubravka Tomašič 

Nataša Kralj 

Za sklep so glasovali vsi prisotni člani. 

2. Ravnateljica je predstavila naloge Eko programskega sveta EKO šole: 

 - ima nalogo določiti cilje in dejavnosti delovanja, skrbeti za vključenost učencev, staršev, 

lokalne skupnosti, promocija šole, obveščanje ožje in širše skupnosti. Člani Eko programskega 

sveta so: ravnatelj, predstavnik lokalne skupnosti, eko koordinator, predstavnik staršev, učenec. 

SKLEP 5/2 

Predstavnik staršev v Eko programski svet Eko šole je Sandra Samida. 

Za sklep so glasovali vsi prisotni člani. 

K točki 8 

Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev 

1. Gregor Milivojevič je povedal mnenje svojega otroka, da pouk slovenščine ni zanimiv, da se 

nič ne nauči. 

Ravnateljica je povedala, da se pouk izvaja v manjših učnih skupinah, da ga izvajajo  za to 

usposobljeni učitelji. Predlaga, da se najprej pogovorijo z učečo učiteljico. 

2. Klementina Kolarek je vprašala, ali so starši otrok vrtca plačali oskrbnino otrok med stavko. 

Zdi se ji nepošteno, da se staršem zaračuna nekaj, kar ni bilo izvedeno.  

Ravnateljica je povedala, da je bil obračun izveden v skladu z navodili ministrstva za šolstvo, 

odšteta je bila prehrana. 

K točki 9 

Razno 

1. Barbara Gril Razboršek je predlagala, da se pregleda Poslovnik o delu Sveta staršev. Zakon 

namestnikov članov ne predvideva. Predlagala je skupino članov, ki bi pregledali Poslovnik o 

delu Sveta staršev. Članice Barbara Gril Razboršek, Maja Smerdu, Klementina Kolarek, 

Barbara Pezdirc so se strinjale s predlogom, da se v ta namen sestanejo v aprilu. 

2. Klementina Kolarek je vprašala, zakaj je garderoba ob 8. uri zakljenjena. 

Ravnateljica je odgovorila, da zaradi načina dela, do 7.30 je odprta, nato do 8. ure zaprta. V 

zimskem času garderobe odpremo. O možnosti drugačne rešitve, o predlogih za drugačen   

pričetek  pouka, bo lahko povedala na naslednjem sestanku. 

3. Klementina Kolarek je vprašala, zakaj njen otrok ni smel iti na Cicidneve. Stara je 5 let in je 

zelo želela iti. 



Andreja Mlakar je povedala, da se Cicidnevov udeležijo otroci pred vstopom v šolo. 

4. Barbara Gril Razboršek je vprašala, kako je delom z nadarjenimi letos.  

Helena Arzenšek Krajačič je povedala, da je letos koordinator Dejan Žnideršič, v tujino letos 

ne bodo šli. 

5. Helena Arzenšek Krajačič je povedala, da bo za starše šole in vrtca organizirano predavanja 

Janija Prgića z naslovom Tanka črta odgovornosti. Zelo priporoča staršem, da se RS udeležijo. 

6. Nastja Turk Bokan je vprašala, ali bi še lahko izvajali dejavnost podariti igračo otrokom. 

Andreja Mlakar je odgovorila, da ne, ker morajo biti igrače testirane. 

7. Starši Balončko so zelo zadovoljni z vzgojiteljico, ki je nadomeščala njihovo vzgojiteljico, 

ko je bila le ta na bolniški odsotnosti. 

8. Simona Sajevec je vprašala, zakaj otrok iz vrtca ne sme vzeti domov pol žemlje, če je ni 

pojedel. 

Andreja Mlakar je odgovorila, da so take smernice, kar se otroku nudi v vrtcu, to tam tudi poje. 

 

Sestanek se je zaključil ob 20. uri. 

 

Zapisala:         Predsednica Sveta staršev: 

 

Ana Koncilja            Barbara Gril Razboršek 

 

  

 

 

 

 

 

   


