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OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE 

Pionirska cesta 35 

8350 Dolenjske Toplice 

Telefon: 07 38 45 200 

E-naslov: os.dolenjske-toplice@os-dt.si 

 

 

SVET STARŠEV V OSNOVNI ŠOLI  

Številka: 900-4/2019-2 

       

 

ZAPISNIK 

 

1. sestanka Sveta staršev dne 24. 9. 2019, ob 18. uri, v likovni učilnici šole 

 

 

Prisotni: 

Teja Mohorič, Maja Gorenc Šulc, Sara Muška Žlak, Barbara Papež Lavrič, Nastja Turk Bokan, Tanja 

Podržaj, Maja Smerdu, Aleš Lavrič, Sanja Ban, Tatjana Špelič, Saša Škedelj, Barbara Gril Razboršek, 

Katja Lazič Mikec, Helena Gorše, Patricija Pršina, Anja Markovič, Aljaž Bevec, Petra Čuk, Karmen 

Sepaher, Patricija Štravs, Boštjan Vidmar, Sara Kotnik. 

 

Ostali prisotni: 

Andreja Koščak, prof., ravnateljica, mag. Mihael Potočar, prof., pomočnik ravnateljice za šolo, 

Andreja Mlakar, pomočnica ravnateljice za vrtec, mag. Helena Arzenšek Krajačič, svetovalna delavka. 

 

Opravičeno odsotni: 

Barbara Pezdirc, Klementina Kolarek, Maja Florjančič 

 

Neupravičeno odsotni: 

Ivan Picelj, Natalija Rolih, Sašo Lukeš 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav 

2. Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije 

3. Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2019/2020 

- Poročilo o volitvah predstavnikov v svet staršev 

- Izvolitev predsednika sveta staršev 

- Izvolitev namestnika predsednika sveta staršev 

4. Poročilo o realizaciji LDN šole in vrtca za leto 2018/2019 

5. Obravnava LDN šole za šolsko leto 2019/2020 

6. Obravnava LDN vrtca za leto 2019/2020 

7. Seznanitev z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda 2019/2020 

8. Seznanitev s Hišnim redom 2019/2020 

9. Seznanitev s Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranjem šole v naravi 

10. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta zavoda 

 

 

K točki 1: Uvodni pozdrav 

Ravnateljica je pozdravila vse navzoče starše na 1. sestanku sveta staršev. Najprej je pozvala starše, da 

se predstavijo. Ugotovila je sklepčnost. Prisotnih je bilo 22 predstavnikov staršev. 

 

K točki 2: Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije 

Ravnateljica je pozvala starše, da predlagajo tri člane mandatno-verifikacijske komisije, in sicer enega 

za predsednika in dva za člana mandatno-verifikacijske komisije. 
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Saša Škedelj (7. b) se je javila za predsednico, Maja Smrdu (4. b) za člana in Karmen Sepaher (vrtec-

Zmajčki) za člana mandatno-verifikacijske komisije. Mandat komisije velja do konca tekočega 

šolskega leta. 

 

SKLEP 1/1 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili izvolitev mandatno-verifikacijske komisije v sestavi: 

 Saša Škedelj: predsednica 

 Maja Smerdu: članica 

 Karmen Sepaher: članica 

Sklep je sprejet. 

 

K točki 3: Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2019/2020 

- Poročilo o volitvah predstavnikov v svet staršev 

- Izvolitev predsednika sveta staršev 

- Izvolitev namestnika predsednika sveta staršev 

 

Mandatno-verifikacijski komisiji je tajnica zavoda predložila poročila o volitvah predstavnikov staršev 

v svet staršev. Mandatno-verifikacijska komisija je zunaj učilnice preverila izpolnjevanje pogojev vseh 

izvoljenih predstavnikov. Predsednica mandatno-verifikacijske komisije Saša Škedelj je podala 

poročilo: Pogoji so bili izpolnjeni. Mandatno-verifikacijska komisija je predlagala, da se potrdi 

mandate vsem izvoljenim predstavnikom staršev. Vsi starši so se s tem strinjali. S tem so mandati 

predstavnikom oddelkov vrtca in šole, ki so bili izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku, potrjeni.  

 

Ravnateljica je prosila člane, da izmed sebe predlagajo predsednika in namestnika predsednika sveta 

staršev. Starši so predlagali Barbaro Gril Razboršek, ki je kandidaturo zavrnila. Sprejela pa je 

kandidaturo za mesto namestnika. Nato so predlagali Heleno Gorše (9. a) za predsednico, ki je sprejela 

predlagano kandidaturo. 

 

SKLEP 2/1:  

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili izvolitev Helene Gorše za predsednico sveta staršev. 

 

Člani so se strinjali, da je namestnica predsednice Barbara Gril Razboršek. 

 

SKLEP 3/1:  

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili izvolitev Barbare Gril Razboršek za namestnico 

predsednice Sveta staršev. 

 

K točki 4: Poročilo o realizaciji LDN šole in vrtca za leto 2018/2019 

 

Helena Gorše je nadaljevala s 4. točko. Pozvala je ravnateljico, da poda poročilo o realizaciji LDN 

šole in vrtca za leto 2018/2019. 

 

Ravnateljica je povedala, da so bili v osnovni šoli 100 % uspešni. Opravljeni so bili vsi trije popravni 

izpiti. Povečal se je tudi vpis v tem šolskem letu. Devetošolci so bili bolj uspešni pri NPZ-jih. 

Razložila je, da so delo načrtovali in zastavili tako, da bo poudarek na učnih delih programa, ki gredo 

slabše z namenom, da bodo rezultati v 9. razredu boljši. Tudi prednostna naloga je bila uspešno 

zaključena, zato jo bodo izpeljali tudi v tem šolskem letu z dvema Erasmus+ projektoma. Uspešno je 

zaključen tudi projekt Rastoča knjiga. Uspeli so zaključiti in realizirati tudi vse dneve dejavnosti.   

 

O realizaciji vrtca je ravnateljica povedala, da je bila prisotna na Gumbariji, ki je bila izredno uspešna. 

V letošnjem šolskem letu bo tridesetič zapored, zato so si zadali visoke cilje za izpeljavo le-te. V vrtcu 

so bili pozorni na prednostno nalogo EKO šole. Pridobili so EKO zastavo in postali EKO vrtec. Lea 

Tisovec jo je v ponedeljek, 23. 9. 2019, prevzela na slavnostni prireditvi v Laškem. Ravnateljica je 

povedala, da je Vrtec Gumbek eden vodilnih vrtcev s formativnim spremljanjem in tudi vrtec, ki je 
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gonilna sila in v pomoč drugim vrtcem. To želijo peljati tudi v tem šolskem letu naprej in spodbujati 

formativno spremljanje v vseh oddelkih vrtca. Ravnateljica je omenila, da je res, da imajo v Vrtcu 

Gumbek prostorsko stisko. Ta vprašanja naj bi v Občini Dolenjske Toplice začeli reševati v letu 2020.  

 

- Helena Gorše je povprašala ravnateljico glede realiziranih investicij v šoli: 

 

Ravnateljica je povedala, da so v času od aprila do septembra v šoli prenovili celotno garderobo na 

predmetni stopnji, vključno z zamenjavo ploščic. Prebelili so tudi stene. Uspešni so bili pri projektu 

SIO 2020. Dobili so 20 tablic in nadgradili Wifi. Za kuhinjo se je kupil univerzalni stroj. Hišnika sta 

prebelila nekaj sten. Z beljenjem bodo v šolskih prostorih nadaljevali. 

 

Ravnateljica je omenila, da je tudi v vrtcu prišlo do investicij, in sicer: pritrdile so se poličke pod 

miljniki, hišnika sta prebelila nekaj sten, prenovilo se je nekaj igral, kupile so se ponjave, občina je 

podarila zastave (občinsko, slovensko in evropsko), pridobili so talna igrala na predmetni stopnji pred 

vstopom v šolo, na košarkarskem igrišču se je saniral del mreže.  

 

Ravnateljica je izpostavila, da imajo namen do konec leta v eni učilnici zamenjati stole in mize ter 

zaposlenim nabaviti delovno opremo.  

 

- Patricija Štravs je vprašala ali občina dovoljuje zmanjšanje normativa na otroka v vrtcu?  

 

Andreja Mlakar ji je odgovorila, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdalo soglasje k 

sklepu Občine Dolenjske Toplice za uporabo manjše notranje igralne površine na otroka, in sicer za 

otroke do 2. let starosti, ne sme biti manjša od 3m2 na otroka, za otroke od 2. do 3. leta starosti ne sme 

biti manjša od 2,6 m2 na otroka in za otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo ne sme biti manjša od 

1,75 m2 na otroka. Cilj jim je, da naj bi bili čim večji prostori. V vmesnem času dovolijo te normative, 

saj bi v nasprotnem primeru nekateri otroci ostali brez varstva.  

 

K točki 5 Obravnava osnutka LDN šole za šolsko leto 2019/2020 

 

Predsednica Helena Gorše je pozvala ravnateljico, da na kratko predstavi LDN, predvsem pripravljene 

novosti za šolsko leto 2019/2020. 

 

Ravnateljica je povedala, da sta novost dva programa, v katerega so bili mednarodno vključeni. To sta 

Erasmus+ projekta, ki bosta potekala dve leti. Prineslo bo sicer dodatno delo, ampak tudi dodatna 

finančna sredstva. V letošnje leto se bo vključilo tudi podjetništvo v povezavi z ekonomsko šolo. 

Posebno pozornost se bo namenilo tudi nasilju na šoli, zavzemali se bomo za nično toleranco do 

nasilja.Potekalo bo izobraževanje v tej smeri (z GDPR-jem). S tem želimo umiriti nasilje, ki se 

pojavlja tako na ravni do učencev kot na ravni do učiteljev. Ravnateljica je omenila tudi že NPZ-je. 

Poudarek bo na poučevanju, na učnih vsebinah, hospitacijah. Učitelji so že oddali letne načrte, 

vzgojiteljice jih bodo do ponedeljka. V pripravo bodo dali vse segmente, ki jih bo nato pregledala.  

 

Kar se tiče investicij, je ravnateljica povedala, da se bodo v tem šolskem letu uredile žaluzije, ki bodo 

zatemnile učilnice na sončni strani v zgornjih prostorih osnovne šole.  

 

Predsednica Helena Gorše je pozvala starše, da postavijo vprašanja o LDN za šolo: 

 

- Saša Škedelj je vprašala glede projekta Erasmus+. Zanima jo, kateri razredi lahko sodelujejo. 

 

Ravnateljica je odgovorila, da sta projekta za 8. in 9. razred.  Ker je dvoletni projekt imajo letos 

prednost devetošolci, delavnice pa ponujajo od 5. razreda naprej.  

 

- Helena Gorše je v LDN prebrala o pomanjkanju prostora. Povedala je, da je potrebno svet zavoda  

opomniti, da manjka prostor za izvajanje individualne strokovne pomoči. Prav tako je učilnica v 

jedilnici premajhna.  
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Ravnateljica je povedala, da je predprostor za izvajanje individualne strokovne pomoči že delno 

pripravljen, v naslednjem šolskem letu pa imajo v načrtu tudi učilnico. 

 

- Heleno Gorše je zanimalo glede sanacije kotlovnice. Sanacija se je izvajala dvakrat. Postavila je 

vprašanje za svet zavoda, zakaj se izvaja sanacija na sanacijo, v tako kratkem času. 

 

Ravnateljica je povedala, da bo sanacija potrebna, ker zadeva ne greje. Za tako stavbo je kotlovnica 

premajhna, zato je potrebna sanacija na sanacijo.  

 

- Helena Gorše je izpostavila tudi prometno varnost. Šola ima sicer prenovljen prometno varnostni 

načrt, ki je bil sprejet junija 2016. Dejansko se varnost v naravi ni veliko spremenila, tako da veliko 

otrok hodi po poteh, ki so opredeljene kot nevarne – dostopi do avtobusnih postajališč, pešpoti: 

Gregorčeva ulica, Cviblje, Ulica Maksa Henigmana, Gradišče. Pove, da so starši večkrat opozorili, da 

se izvedejo ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, vendar se v naravi ni veliko izvedlo. Za avtobusno 

postajališče Polje je bilo obljubljeno, da se bo izvedlo v okviru Suho kranjskega vodovoda, vendar do 

zdaj ni bilo sprememb. Pove, da je prometna varnost še vedno na ravni, kot je bila leta 2016.  

 

Predsednica Helena Gorše  je predlagala, da svet staršev sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep 4/1 

Svet staršev je obravnaval osnutek LDN Osnovne šole Dolenjske Toplice za šolsko leto 

2019/2020 in k osnutku LDN daje pozitivno mnenje. 

Za sklep je glasovalo 22 staršev, nihče ni bil proti, nihče ni bil vzdržan.  

Sklep je sprejet. 

 

K točki 6: Obravnava osnutka LDN vrtca za leto 2019/2020 

 

Ravnateljica je povedala, da se bodo za vrtec pregledale ponudbe za nakup igral zadaj na igrišču. 

Zunaj je potrebno postaviti tudi WC za otroke. Izpostavila je tudi lesena okna v prostorih vrtca in 

jedilnice (stari del). So dotrajana in ne tesnijo. 

 

Ravnateljica je predstavila tudi trajnostno mobilnost v vrtcu, ki jo izvajajo že drugi teden. Prisotni so 

bili tudi policisti. V petek, 20. 9. 2019, je bilo zaprto parkirišče pred vhodom zaposlenih v šolo, kjer so 

se odvijale razne dejavnosti za otroke povezane s prometom (vožnja s poganjalčki, izobešeni so bili 

baloni …). Opazila je, da so tudi starši parkirali avtomobile malo dlje in so se z otrokom sprehodili peš 

do vrtca. Ravnateljica je razložila, da so tako trajnostno mobilnostjo povezali z EKO vrtcem. Kupljena 

so bila tudi stekla za razstavo gumbkov in ekologije, ki jo je pripravila Lea Tisovec.  

 

Ravnateljica je povedala tudi, da strmijo k temu, da delujejo lokalno. 

 

Predsednica Helena Gorše je predlagala, da svet staršev sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep 5/1 

Svet staršev je obravnaval osnutek LDN vrtca Gumbek za šolsko leto 2019/2020 in k osnutku  

LDN daje pozitivno mnenje. 

Za sklep je glasovalo 22 staršev, nihče ni bil proti, nihče ni bil vzdržan.  

Sklep je sprejet.  

 

K točki 7: Seznanitev z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda 2019/2020 

 

Helena Arzenšek Krajačič je povedala, da je v vzgojnem načrtu dopolnjeno naslednje:  

- v šoli se trudijo spodbujati strpnost, kar je predpisano z zakonom o osnovnih šolah. 

- dodali so novost - garderobne omarice. Otroci skrbijo za svoje garderobne omarice. Jasno je, kaj 

lahko v njih hranijo in kaj ne. Poskrbeti morajo, da bodo ostale ohranjene. 
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- Novost je tudi priprava učencev na življenje. Sodelujejo pri pripravi jedilnice in pospravljanju.  

 

Helena Arzenšek Krajačič je povedala tudi, da bo potrebno graditi na medsebojnem spoštovanju. 

Spoštovati učitelja, učenca, tehnično osebje. Na splošno se ugotavlja, da otroci motijo pouk, zato so 

dodali novost – ASISTENCA. V prejšnjih pravilih je bilo zapisano, da se asistenca izvaja pri šolski 

svetovalni delavki, zdaj pa so se v kolektivu dogovorili, da bodo asistenco izvajali vsi učitelji. 

Organiziralo se bo delo izven oddelka. S tem želijo doseči, da bodo učenci začeli ceniti delo.  

 

Helena Arzenšek Krajačič je omenila, da je novost tudi pri pravilu, kdaj se šola odpira. 

 

Ravnateljica je dodala, da pri pripravi in pospravljanju šolske malice v jedilnici pomaga dežurni 

učenec. V kuhinji hrano pripravijo na vozičku, učenci pa jo nato razdelijo na mizo. Reditelji, ki so že 

določeni, pospravijo mizo. Dežurni učitelj pa vse to nadzira. Ker pa je šola zjutraj odprta zaradi 

jutranjega varstva v jedilnici, je dogovorjeno, da ko učenci odidejo po razredih, pride čistilka in 

pospravi mize, predno pride vrtec na zajtrk. 

 

Helena Arzenšek Krajačič je predstavila šolska pravila o uporabi garderobnih omaric. Učenci bodo 

uporabljali omarice 4 leta. Med zimskimi počitnicami jih bodo pospravili, čistilke pa jih bodo 

prezračile. V primeru izgube ključev se novi ključ zaračuna v višini  5,00 €. Ne želijo, da so omarice 

porisane.  

 

Glede pravilnika o pohvalah, priznanjih in nagradah pa je Helena Arzenšek Krajačič povedala, da ni 

prišlo do večjih sprememb. Do 10. mesta ostajajo nagrade, tekmovanje za naj športnika imajo v 

športnem aktivu, zlato pero za učence, ki imajo vsa leta odličen uspeh, ni pa več nagradnega izleta, ker 

so učenci želeli, da bi ta denar namenili kam drugam. Ta denar so zdaj dali za šolske omarice in za 

mrežo na igrišču.  

 

-Predstavnica staršev je vprašala ali so v načrtu tudi omarice v garderobi na razredni stopnji? 

 

Ravnateljica je odgovorila, da za samostojne omarice v trenutni garderobi ni prostora. Bilo bi potrebno 

ali podaljšati garderobo pod celotni nadstrešek ali pa narediti omarice za posamezne oddelke (da bi bil 

en oddelek pod enim ključem). Za samostojne omarice ni prostora, saj so vezani na požarni red, v 

katerem je določena postavitev omarici. V nakup bi šli čez cca dve leti. 

 

 

Helena Gorše je predlagala, da svet staršev sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep 6/1 

Svet staršev se je seznanil z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda za šolsko leto 2019/2020 

skupaj s prilogami: Kršitve in ukrepi 2019/2020, Pravilnik o pohvalah, priznanjih in nagradah 

2019/2020 in Šolska pravila o uporabi garderobnih omaric 2019/2020. 

Za sklep je glasovalo 22 staršev, nihče ni bil proti, nihče ni bil vzdržan. 

Sklep je sprejet. 

 

K točki 8: Seznanitev s Hišnim redom 2019/2020 

 

Helena Arzenšek Krajačič je povedala, da je novost v zvezi s Hišnim redom odpiranje šole. Vhod za 

učence na RAZREDNI STOPNJI je odprt pred poukom (6.00–8.15) ter od 12.45 dalje. Vhod za 

učence je NA PREDMETNI STOPNJI je odprt pred poukom (7.00–8.15) ter od 12.45 dalje. Glavni 

SLUŽBENI VHOD je odprt od 6.00 do 16.00. Vsi otroci lahko počakajo do predure oz. prve ure v 

jedilnici, kjer poteka jutranje varstvo. Vrtec pa se odpira ob 5.30. 

 

Ravnateljica je pri tej točki povedala, da so uvedli jutranje dežurstvo in dežurstvo med odmori. Odprli 

so jim tudi možnost, da gredo lahko po pouku ven, da počakajo avtobus zunaj na avtobusnem 

postajališču.  
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Svet staršev se je seznanil s Hišnim redom za šolsko leto 2019/2020 

 

Helena Gorše je predlagala, da svet staršev sprejme naslednji sklep: 

 

 

Sklep 7/1 

Svet staršev se je seznanil s Hišnim redom Osnovne šole Dolenjske Toplice za šolsko leto 

2019/2020. 

Za sklep je glasovalo 22 staršev, nihče ni bil proti, nihče ni bil vzdržan. 

Sklep je sprejet. 

 

K točki 9: Seznanitev s Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 

 

 

Helena Arzenšek Krajačič je povedala, da so ta pravilnik razširili na subvencije, ki jih podeljujemo iz 

šolskega sklada. Dohodek na družinskega člana je razdeljen na dohodkovne razrede. Ostale stvari se 

niso spreminjale ampak so se samo prilagodile glede na odločbe otroških dodatkov. 

 

Saša Škedelj je postavila vprašanje glede odločb. Zanima jo, ali so starši dolžni sporočiti vsako 

spremembo npr. izguba službe. 

 

Helena Arzenšek Krajačič je odgovorila, da je potrebno sporočiti vsako spremembo. 

 

Svet staršev se je seznanil s Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi. 

 

Helena Gorše je predlagala, da svet staršev sprejme naslednji sklep: 

 

SKLEP 8/1 

Svet staršev se je seznanil s Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi. 

Za sklep je glasovalo 22 staršev, nihče ni bil proti, nihče ni bil vzdržan. 

Sklep je sprejet. 

 

K točki 10: Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev 

 

- Barbara Papež Lavrič je povedala, da so starši dali pobudo za likovni pouk za skupinski nakup 

potrebščin.  

 

Ravnateljica je odgovorila, da na predmetni stopnji to že izvajajo, v naslednjem šolskem letu pa bodo 

skupinski nakup izvedli tudi na razredni stopnji. 

 

 

- Barbara Papež Lavrič je opozorila na nepravilnosti pri avtobusnih prevozih, in sicer da otroci v 

avtobusu ali stojijo ali pa sedijo trije na dveh sedežih. 

 

 Ravnateljica je odgovorila, da se je prvih deset dni to res dogajalo in da je bil o tem obveščen tudi 

župan občine. Povedala je tudi, da so učence velikokrat po pouku zadržali, da so počakali zaradi 

prezasedenosti avtobusa. S strani vodstva šole bo na občino  poslan tudi dopis, zakaj je temu tako. 

 

Barbara Gril Razboršek  je nato predlagala, da se dnevno beležijo linije in število učencev. 

 

- Predstavnica staršev je opozorila, da sta hčerki zamudili kosilo, da sta lahko prišli na avtobus, ker naj 

bi bila v kuhinji vrsta in jima posledično do enih ne uspe ujeti avtobusa. Tudi na višji stopnji je to 

problem, ker imajo vozači prednost pred nevozači in potem le-ti čakajo predolgo. 
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Helena Arzenšek Krajačič je odgovorila, da učenci res prehitevajo. Imajo pa dogovorjeno, da jih bodo 

zdaj na kosilo spremljali učitelji. Pove tudi, da je ob 12.45 res gneča, ob 13.00 pa je jedilnica prazna.  

 

Starši so predlagali rešitev, da se odhodi avtobusov prestavijo za 10 min. 

 

Aleš Lavrič je komentiral, da je res, da imajo otroci kartico, da se lahko čipirajo. Je pa res, da se otroci 

čipirajo in nato ne grejo na kosilo - zaradi subvencij. 

 

Ravnateljica pove, da si je vse zapisala in bo poskusila poiskati rešitev.  

 

- Starši so opozorili glede obrokov, saj menijo, da so si preveč podobni, da niso raznoliki, da se 

velikokrat pojavljajo ene in iste sestavine … 

 

Ravnateljica je povedala, da je prejšnja organizatorka prehrane pripravila anketo in jo razdelila med 

starše. Odziv na anketo so bili zelo negativni in zelo pozitivni, sicer pa je bil odziv na anketo majhen. 

Je bilo pa iz ankete razvidno, da nad hrano ni bilo kritike. Več kritik je bilo glede odnosov kuharic in 

delitve hrane. S tem šolskim letom so zaposlili novo organizatorko prehrane. Prve tedne so bile 

pripombe, da je bilo na jedilnikih zapisano nekaj, delili so pa drugo hrano. Ravnateljica je povedala, 

da bo sklic komisije po sestanku sveta staršev in sveta zavoda.  

 

Patricija Pršina  je predlagala, da naj imajo učitelj nadzor tudi v kuhinji nad otroki, ker Biotera odvaža 

preveč odpadkov hrane, starši pa te odpadke plačujejo. 

 

Tanja Podržaj je tudi dodala, da če otrok prosi, da nekaj ne želi, da ga s tem ne silijo. Naj kuharice 

poslušajo želje otrok. 

 

Ravnateljica je povedala, da je eden izmed staršev tudi v anketi zapisal, da ima več otrok in en otrok 

vse poje, drugi otrok ne poje nič, se samo čipira in potem ne gre na kosilo, a sta iz iste družine. Otroci 

so različni. Pove tudi, da imajo nekatera kosila otroci tudi zelo radi in se vračajo po nove porcije. Prav 

tako je s solato. Nekateri po solato hodijo večkrat, nekateri pa ne, ker je pač ne marajo.  

 

- Barbara Gril Razboršek je podala naslednje predloge:  

1. Zdrava prehrana, šola naj nabavlja lokalno hrano.  

2. Hrane naj ne zmanjkuje.  

3. Jedi, ki jih otroci ne jedo, naj se izločijo iz jedilnika. Namesto nje, se naj doda nova jed. 

 

Ravnateljica je odgovorila, da je pogodba z dobavitelji podpisana do januarja 2020. Potem se razpis 

ponovi. Pove, da bodo sodelovali tudi z lokalnimi dobavitelji.  

 

- Barbara Gril Razboršek je izpostavila šolsko shemo. Starše je zmotilo, da so jabolka razrezana na 

četrtine, kar ni higienično in tudi dve skledi jabolk nista dovolj za vse otroke. Predlagala je, da se 

jabolka pustijo cela in da se nameni za vsakega otroka po eno jabolko. Otroci pa se bodo potem sami 

odločili ali bodo jabolko vzeli ali ne. 

 

- Patricija Štravs je omenila diete. Povedala je, da ima njen otrok dieto, za kar je prinesla vsa ustrezna 

potrdila, vendar tega v kuhinji ne upoštevajo. Otrok posledično dobiva po telesu izpuščaje. 

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da so v kuhinji dobili kompleten seznam z vsemi dietami, bo pa v 

nadaljnje pozorna, da se jih tudi upošteva. 

 

- Saša Škedelj je vprašala, zakaj učencem prvih razredov, ko pridejo zgodaj v šolo, ne damo dodatne 

malice. 

 

Ravnateljica s potrditvijo ostalih članov odgovori, da je za vse otroke, ki so v šoli že ob 6.45, 

poskrbljeno. 
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Predsednica Helena Gorše je v nadaljevanju pripravila povzetek razprave v zvezi s šolsko prehrano in 

predlagala, da svet staršev sprejme naslednji sklep: 

 

 

SKLEP 9/1 

Svet staršev predlaga da se: 

1. V oktobru se sestane nova komisija za prehrano. 

2. Jedilniki naj bodo pripravljeni in objavljeni za vsaj en teden vnaprej. 

3. Jedilniki naj se prenovijo. 

4. V januarju 2020 naj se pripravi prenovljena shema šolskega sadja.  

5. Na naslednjem sestanku sveta staršev se predstavi poročilo Komisije za prehrano. 

 

Za sklep je glasovalo 22 staršev, nihče ni bil proti, nihče ni bil vzdržan. 

Sklep je sprejet. 

 

 

- Barbara Papež Lavrič je pohvalila šolo in župana za organizacijo in sofinanciranje šole robotike.  

 

Ravnateljica je povedala, da je trenutno 9 učencev prijavljenih. Potrebujejo jih 10. Izvedene so bile 

tudi  predstavitvene delavnice. Povedala je tudi, da je bil poslan e-mail za izvedbo robotike tudi za 

višjo stopnjo.  

 

-Pobuda s strani staršev je bila, da bi imeli najprej robotiko za mlajše in potem še za starejše otroke.  

 

Ravnateljica je omenila, da se prijavnice dobijo pri pomočniku ravnateljice. 

 

- Starši so predlagali, da bi se šolska spletna stran naredila pregledna tudi za telefone.  

 

- Starši so predlagali, da naj bodo naslednje šolsko leto urniki objavljeni pred 1. 9.  

 

- Starše je tudi zanimalo, zakaj je koledar za vrtec še vedno prazen.  

 

- Sara Muška Žlak je vprašala, zakaj nadomeščanja niso več javna. 

 

Mihael Potočar je povedal, da so vsa nadomeščanja objavljena na oglasni deski v šoli.  

 

-Sanja Ban je vprašala, zakaj npr. učitelj matematike nadomešča angleščino. Zakaj v času 

nadomeščanja ne predava svojega predmeta?  

 

Ravnateljica je odgovorila, da učitelji, ki so odsotni, za en dan vnaprej objavijo v spletni zbornici učno 

snov za učitelja, ki ga bo nadomeščal. Ravnateljica je tudi povedala, da  se zagotovi nadomeščanje 

tako kot narekuje Zakon o osnovnih šolah.  

 

Helena Gorše predlaga, da se starši nižjih razredov organizirajo in zberejo predloge in pošljejo dopis 

na pristojne institucije.  

 

- Tatjana Špelič je opozorila, da je avtobus večkrat peljal mimo postajališča v Občicah, kjer je stala 

njena hčerka. Povedala je tudi, da so se otroci pritožili, da šofer kadi in uporablja telefon.  

 

Ravnateljica je odgovorila, da bo preverila glede prevozov na občini. 

 

-Predstavnica staršev je povedala, da so za svoje otroke za angleščino v 7. razredu kupili delovni 

učbenik, nalog v njem pa ne rešujejo.  
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Ravnateljica ji je odgovorila, da bo v letošnjem šolskem leto 2 x naključno pregledala gradivo. 

Pričakuje, da se bodo delovni učbeniki uporabljali, če so se učitelji za ta gradiva odločili.  

 

Patricija Pršina  je izpostavila, da je delovni učbenik za angleščino v učbeniškem skladu. Zanima jo, 

zakaj vsi starši ta delovni učbenik kupujejo, če so si učbenik iz sklada sami izborili. Prvoten namen je 

bil, da se naloge prepisujejo, saj so naloge pri predmetu angleščina večinoma pisne in bi se s 

prepisovanjem učili. 

Omeni še, da je ugotovila, da ima samo njen otrok delovni učbenik iz sklada, vsi ostali starši pa so ta 

delovni učbenik kupili.  

 

- Izmed staršev se je pojavilo tudi vprašanje za primer, če otrok zboli in zjutraj pride v šolo, zakaj se v 

primeru bolečin otroka, če živiš v bližini, ne spusti domov. 

 

Ravnateljica je odgovorila, da mora otroka priti iskat starš. V nasprotnem primeru se z otrokom 

počaka do treh popoldan, ko starš konča s službo in ga pride iskat.  

 

-Karmen Sepaher je predlagala posodobitev knjižnice. 

 

Ravnateljica je odgovorila, da imajo posodobitev knjižnice tudi v planu.  

 

- Ravnateljica ga. Andreja Koščak se je zahvalila staršem, da so učencem devetih razredov omogočili 

izlet v Gardaland, ki je bil 20. 9. 2019.  

 

- Ravnateljica je predlagala, da se sestanki sveta staršev prestavijo iz 18.00 na 17.00.  

 

SKLEP 10/1 

Sestanki sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 se začnejo ob 17. uri. 

Za sklep je glasovalo 22 staršev, nihče ni bil proti, nihče ni bil vzdržan. 

Sklep je sprejet. 

 

- Patricija Štravs je postavila vprašanje, ali se dodatnih 5 minut za otroke v vrtcu, ki so nad 9 ur 

zaračuna? 

 

Andreja Mlakar je odgovorila, če so izredne razmere ali sneg, da nikoli ne zaračunajo dodatne ure, če 

starš zamudi 5 minut. 

 

Ker ni bilo več vprašanj, predlogov ali pobud je predsednica Helena Gorše predlagala, da se sestanek 

zaključi. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 20.12. 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Suzana Turk, dipl. upr. ved (VS)   Helena Gorše 

 

 

 


