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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: 900-4/2019-4 

       

 

ZAPISNIK 

 

2. sestanka sveta staršev dne, 26. 11. 2019, ob 17. uri, v likovni učilnici šole. 

 

 

Prisotni: 

Teja Mohorič, Barbara Pezdirc, Barbara Papež Lavrič, Nastja Turk Bokan, Tanja Podržaj, Maja Smerdu, 

Aleš Lavrič, Natalija Rolih, Tatjana Špelič, Saša Škedelj, Barbara Gril Razboršek, Katja Lazič Mikec, 

Helena Gorše, Patricija Pršina, Sašo Lukeš, Aljaž Bevec, Petra Čuk, Karmen Sepaher, Boštjan Vidmar, 

Klementina Kolarek,  

 

Ostali prisotni: 

Andreja Koščak, Mihael Potočar, Andreja Mlakar, Helena Arzenšek Krajačič, Špela Murn 

 

Opravičeno odsotni: 

Maja Gorenc Šulc, Sara Muška Žlak, Sanja Ban, Maja Florjančič, Anja Markovič,  

 

Ostali odsotni: 

Ivan Picelj, Patricija Štravs, Sara Kotnik 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev potrditve zapisnika 1. sestanka sveta staršev z dne 24. 9. 2019. 

2. Poročilo komisije za prehrano. 

3. Nerealizirani sklepi. 

4. Odgovori na predloge, pobude in vprašanja članov sveta staršev. 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev. 

6. Informacije ravnateljice. 

7. Predlog spremembe 9. člena Poslovnika o delu sveta staršev Osnovne šole Dolenjske Toplice. 

8. Nadomestne volitve predstavnika staršev učencev v svet zavoda Osnovne šole Dolenjske 

Toplice. 

9. Razno. 

 

Predsednica sveta staršev je pozdravila starše, ravnateljico, pomočnika ravnateljice, pomočnico 

ravnateljice za vrtec, šolsko svetovalno delavko in organizatorko šolske prehrane. 

 

Na 2. sestanku je bilo ob 17. uri prisotnih 18 članov sveta staršev. Predsednica sveta staršev je ugotovila, 

da je svet sklepčen. Povedala je, da bo zapisnik skladno s 56. členom poslovnika pisala tajnica zavoda 

ga. Suzana Turk.  

 

Ker predlogov za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda ni bilo podanih, je predsednica sveta staršev 

predlagala, da člani sveta staršev glasujejo o dnevnem redu, ki je bil poslan skupaj z vabilom 18. 

11.2019. 

  

Barbara Gril Razboršek je prosila za besedo in komentirala, da mora biti 5. točka dnevnega reda – 

predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev, v skladu s poslovnikom zadnja točka. 
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Ravnateljica je odgovorila, da je temu tako, ker se bodo po 6. točki  ravnateljica šole, pomočnik 

ravnateljice, pomočnica ravnateljice - vrtec in svetovalna delavka umaknili. 

 

Ob 17.07 uri je na sestanek prišla Natalija Rolih. Prisotnih je bilo 19 članov sveta staršev. 

 

Predsednica sveta staršev je dala predlog dnevnega reda na glasovanje: 

Predlagani dnevni red je z dvigom rok potrdilo 15 članov, 3 člani so bili proti in 2 člana sta bila vzdržana. 

 

SKLEP 1/2: Dnevni red 2. sestanka sveta staršev dne 26. 11. 2019 je potrjen. 

 

 

 

K točki 1: Ugotovitev potrditve zapisnika 1. sestanka sveta staršev z dne 24. 9. 2019 

 

Predsednica sveta staršev je povedala, da je bil zapisnik 1. sestanka sveta staršev z dne 24. 9. 2019 

potrjen kot predvideva poslovnik in objavljen na spletni strani šole. 

 

 

K točki 2: Poročilo komisije za prehrano 

 

Predsednica je povedala, da je k tej točki povabila prof. Špelo Murn, ki v šoli skrbi za organizacijo 

šolske prehrane, ker je svet staršev na prejšnjem sestanku sprejel sklep, da se na naslednjem sestanku 

predstavi delo in poročilo komisije za prehrano.  

 

Organizatorica šolske prehrane Špela Murn je predstavila šolsko prehrano v tem šolskem letu. Povedala 

je, da je komisija za šolsko prehrano letos na novo postavljena in jo sestavlja 7. članov, od tega sta 2. 

člana predstavnika staršev in 1. član predstavnik učencev. 

 

Organizatorica šolske prehrane je povedala, da je šola vključena v šolsko shemo, ki je sofinancirana s 

strani Evropski unije. Šolska shema spodbuja učence k uživanju sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov. 

Pri mleku se trudijo, da se ponudi zgodaj zjutraj, ker ima veliko učencev preduro, nato pa različne 

aktivnosti. Sadje dobi razredna stopnja po razredih, predmetna v vedru, ki je v kotičku. Sprememba je, 

da je šolska malica bolj obsežnejša, vedra in posode so večje in posledično je več sadja. Omeni tudi, da 

učenci sadje zelo radi vzamejo.  

 

Organizatorica šolske prehrane je omenila, da je glavna skrb oz. pomislek s strani predstavnikov staršev, 

da učenci ne marajo zelenjavnih jedi, predvsem zelenjavnih juh, zato so začeli uvajati kremne juhe. Zato 

je organizatorica šolske prehrane na spletno stran objavila recepte juh, da se vidi, na kakšen način so te 

juhe pripravljene. Pove tudi, da bo v prihodnje objavljenih več receptov, tako da bodo imeli starši 

možnost doma skuhati jed na jedilniku. 

 

O sami šolski prehrani je organizatorska šolske prehrane povedala, da je potrebno upoštevati smernice 

zdrave prehrane. Jedilniki so raznoliki, v njih je več vrst mesa, veliko raznolikih žit in testenin. Enkrat 

tedensko imajo brezmesni dan in enkrat tedensko hrano na žlico. Kar se tiče malic, je omenila, da se 

trudijo, da so malice raznolike. Letos dodali poleg malice tudi večje posode s sadjem, ki so učencem ob 

malici vedno na voljo. Organizatorica šolske prehrane je povedala, da je enkrat mesečno na jedilniku 

tudi malica, ki si jo želijo učenci (npr. pica, hamburger …). Pri sami prehrani se trudijo upoštevati želje 

učencev, se z njimi pogovarjajo in jim poskusijo ugoditi. V decembru bodo učenci vključeni pri peki 

piškotkov.  

 

 Predstavniki staršev so predlagali, da bi sama šola lahko organizirala izobraževanje o prehrani 

staršem, naravoslovni dan o zdravi prehrani, šola naj bi sodelovala več z lokalnimi pridelovalci, 

podali so tudi predlog za izvedbo roditeljskega sestanka na temo prehrane. 

 



3 

 Katja Lazič Mikec je predlagala, da se šola poveže z občino, saj lahko dobi občina, v okviru 

evropskih sredstev za izobraževanje glede prehrane, okoli 1.500 EUR. 

 

 Barbara Pezdirc je vprašala, ali je pri otrocih ob malici vedno prisoten kruh.  

 

Organizatorica šolske prehrane je odgovorila, da ja. 

 

 Barbara Papež Lavrič je vprašala, če je šola naredila analizo, od kod živila izvirajo? Meni, da bi 

morala šola v prihodnje to redno kontrolirati. 

 

Organizatorica šolske prehrane je odgovorila, da sodelujejo z lokalnimi proizvajalci.  

 

Ravnateljica je poudarila, da je šel razpis v vseh postopkih pravilno. Kar ponujajo preko razpisov vse 

preverijo in ministrstvo zagotavlja, da je vse v redu. Konec decembra razpisi potečejo in se bodo 

posvečali še bolj lokalnim ponudnikom.  

 

 Barbaro Papež Lavrič je zanimalo, za koliko časa se sklepajo pogodbe. 

 

Ravnateljica je odgovorila, da za 5 let. Obrazložila je, da so lokalni pridelovalci dokaj majhni in pri 

razpisih ne pridejo skozi.  

 

 Barbara Papež Lavrič je predlagala, da bi se lahko pogodbe sklepale za maksimalno 3 leta. 

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da so se o tem že pogovarjali. 

 

 Patricija Pršina se je spraševala, da ne ve, kakšna je njena vloga pri komisiji za šolsko prehrano. 

Obrazložila je, da je bilo na sestanku, ki so ga imeli, vse brez problema, a stroški odvoza odpadne 

hrane se še vedno povečujejo. Opozorila je, da je mogoče čas, da stopijo korak nazaj. 

 

 Barbaro Papež Lavrič je zanimalo, ali se vodi kakšna evidenca odvoza odpadne hrane. 

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da se vodi. 

 

 Patricija Pršina je podala dva predloga, in sicer: 

1. da otrok s svojega pladnja sam pospravi hrano iz krožnikov v plastično posodo za odpadno hrano. 

2. da otrok, ko vzame pladenj, se z njim usede (ne pa, da ga da takoj naprej na stojalo za odpad).  

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da je od predstavnikov staršev prišel predlog, da se že doma začne otroke 

spodbujati, da spoznajo stvari. Zato so se tudi jedilniki začeli objavljati na spletu. 

 

Predstavnica staršev je predstavila primer, če otrok reče, da noče mesa, mu kuharica odgovori, da ga 

mora vzeti, ker mu pripada. Meni, da ni odnosa med kuharicami in otroki, saj bi kuharice morale 

navduševati otroke nad hrano.  

 

Saša Škedelj je dodala, da kuharice kruha nočejo dati, ker potem še 5 otrok hoče kruh. 

 

 Patricija Pršina je omenila tudi, da je v vseh receptih preveč smetane. Povedala, je tudi da ve, da 

lahko zaposleni jejo kjerkoli in karkoli. Zanimalo jo je, zakaj učitelji po toliko urah v službi, ne 

gredo na topel obrok, če je res ta obrok tako dober. Če učitelji ne jejo, naj bi otroke vsaj spodbujali.  

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da je to osebna stvar, kdo v službi jé in kdo ne. Vsak ima možnost izbire.  

 

Ravnateljica je povedala, da opažajo, da je hrana okusna, je pa res veliko ne prevzetih obrokov. Veliko 

otrok se na predmetni stopnji samo »čipira«. Povedala je tudi, da so opazili obdobja, ko punce ne jedo 
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veliko. Pri fantih je ravno obratno, pojedo več in skoraj vedno vzamejo tudi kruh. Omenila je tudi, da je 

kruh narezan in vedno na razpolago poleg solatnega bara. 

 

 Katja Lazič Mikec je izpostavila čakalne vrste pri kosilu. 

 

Ravnateljica je povedala, da se je tudi sama postavila v kolono, ki je segala do knjižnice. V 10 min se je 

kolona zmanjšala in so vsi dobili kosilo.  

 

 Karmen Sepaher je podala komentar glede odpadkov in sicer povedala je, da so odpadki po vseh 

šolah problem, da so poskusili poiskati rešitve, vendar zaenkrat neuspešno, da je kakšen dan 

odpadkov več, drugič manj. Pomaga edino pogovor staršev z otroki. 

 

 Aleš Lavrič je vprašal, zakaj se pri normalnem obroku, ki se opazi, da se ga ne poje toliko, ne 

zmanjša naslednjič za npr. 30%.  

 

 Boštjan Vidmar je povedal, da so starši zgled otroku in da je treba težavo reševati najprej doma, kjer 

se otrok nauči pojesti obrok.  

 

Predsednica sveta staršev je povzela točko 2: 

 

1. Upoštevati je treba smernice in normative. 

1. Aleš Lavrič je predlagal, da se po menijih šteje odpadke. 

2. Patricija Pršina je predlagala, da se otroci s pladnjem usedejo k mizi. 

3. Patricija Pršina je predlagala, da otroci sami pospravijo odpadke s svojega pladnja v posode od 

Biotere. 

4. Boštjan Vidmar je predlagal, da naj bomo starši zgled otrokom, ker se navad prehranjevanja 

najprej naučijo doma. 

 

 

Po zaključki točke 2 je organizatorica šolske prehrane zapustila sestanek. 

 

 

K točki 3: Nerealizirani sklepi 

 

Predsednica sveta staršev je povedala, da je bil sklep 9/1 z dne 24. 9. 2019 realiziran s prejšnjo točko.   

 

Predsednica sveta staršev je povedala, da je svet staršev 5. 6. 2018 sprejel sklep, da se na občino pošlje 

poziv, da se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda uskladi z Zakonom o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Župan g. Franc Vovk je v imenu občine 

odgovoril na pobudo sveta staršev 20.11.2019, odgovor smo prejeli v petek, 22. 11. 2019. Po mnenju 

občine vsebina 7. člena odloka o ustanovitvi v ničemer ne nasprotuje zakonskim določilom. Odlok 

podrobno ne določa postopka volitev, to naj bo predmet urejanja v poslovniku, ki ga sprejme svet 

staršev. Po njenem mnenju to pomeni, da župan ne bo predlagal spremembe odloka. 

 

Barbara Gril Razboršek je povedala, da so v prejšnjih letih dvakrat pozvali občino, da naj v svojem 

odloku preverijo ali je akt v skladu z zakonom.  

 

Barbara Gril Razboršek je prebrala 47. člen zakona o ZOFVI, ki se glasi:  

 

''Delavci javnega vrtca oziroma šole, vajenci, dijaki, študenti višje šole in odrasli volijo svoje 

predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. 

Postopek izvolitve predstavnikov delavcev, staršev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol oziroma 

odraslih v svet javnega vrtca oziroma šole določa akt o ustanovitvi. 

Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.'' 
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Barbara Gril Razboršek je obrazložila, da že 47. člen ZOFVI pravi, da je v tem členu tega zakona 

določeno, da občina ustanoviteljica način volitev določi v aktu o ustanovitvi, ta pa pravi, da predstavnike 

staršev v svet šole člani sveta staršev izvolijo izmed sebe. Pove tudi, da ko se ustanovi zavod, da je 

njegov prvi dokument akt o ustanovitvi, in da ta mora biti v skladu z zakonom. Na podlagi obrazloženega 

je postavila dve vprašanji: 

 

1. Kje je dobil pomočnik ravnateljice osnovo, da je pozval vse starše h kandidaturi? Poslovnik je 

jasen, v primeru če se pozove vse starše, pa se bi moral spremeniti poslovnik. 

2. Koliko je bilo prejetih kandidatur?  

 

Predsednica sveta staršev ji je odgovorila, da je dobila 2 predloga za kandidaturo.  

Barbara Gril Razboršek je postavila še dodatno vprašanje: Čemu sprememba, če ni bilo omembe 

vrednega odziva staršev.  

 

Člani sveta staršev so se pritožili, da bo sprejet poslovnik, ki ni v skladu z aktom.  

 

Predsednica sveta staršev je obrazložila, da naj bi po 47. členu ZOFVI akt o ustanovitvi določal postopek 

izvolitve in ne vprašanja kdo lahko kandidira, ker sta to dve različni stvari. Eno je materialno 

upravičenje, ki nam pove, kdo lahko kandidira in kdo glasuje, drugo pa je vprašanje, kako se to izvede, 

kar pomeni, da 7 .člen odloka določa postopek izvolitve. Ker je volilna pravica sestavljena iz pasivne, 

ki nam pove kdo kandidira, in aktivne, ki pove, kdo voli. Volilni postopek pa je sestavljen iz objave, da 

bodo volitve, kandidiranja, glasovanja in ugotovitve izida glasovanja. 

 

Tiste, ki volijo (aktivna volilna pravica), določa 66. člen ZOFVI, ko našteva pristojnosti sveta staršev: ˝ 

Svet staršev: - voli predstavnike staršev v svet … ˝.  

Kdo lahko kandidira pa izhaja iz 29. člena Zakona o zavodih, ki določa, da je svet sestavljen iz 

predstavnikov ustanovitelja, predstavnikov zaposlenih in predstavnikov uporabnikov, ker gre za svet 

šole, se uporabi specialnejša določba 46. člena ZOFVI, ki določa, da smo to starši, ker smo zastopniki 

otrok. Kar je konkretizacija ustavne določbe, ki govori o sodelovanju pri upravljanju javnih zadev. Za 

dejavnost vzgoje in izobraževanja je ustanovitelj določil statusno obliko zavoda in je dolžan te določbe 

upoštevati.  

 

Barbara Gril Razboršek je omenila, da je bil za volitve izpeljan napačni postopek, ker smo pozvali starše, 

medtem ko je bil v veljavi še star poslovnik.  

 

Patricija Pršina je dodala, da če občina ne misli spreminjati odlokov, potem naj ostane tako kot je in se 

naj voli predstavnika izmed sebe.  

 

Ravnateljica je povedala, da je predsednica sveta staršev, po prvem sklicu sveta staršev, prišla do nje in 

jo seznanila z omenjenim. Občina je bila pozvana in dobili smo odgovor. Ravnateljica je povedala, da 

je bilo vse posredovano na vpogled tudi pravnici, od katere je dobila pritrdilni odgovor.  

 

Barbara Gril Razboršek je dodala, da je potrebno vedno upoštevati voljo lastnika-ustanovitelja, in da če 

je karkoli v nasprotju, naj oni sami rešijo zadevo. 

 

Ravnateljica je povedala, da je pravnico povprašala o stavku, ki vsebuje besedi izmed sebe. Pravnica ji 

je obrazložila, da se lahko besedi smatrata kot izmed sebe v svetu staršev ali izmed sebe vseh staršev. 

Oboje je pravilno. 

 

Predsednica sveta staršev je povedala, da nas občina v dopisu v nadaljevanju napotuje na objavo Zveze 

aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), od katerih je bil pridobljen tudi sledeči odgovor: 

˝Kdo lahko kandidira za predstavnika staršev v svet šole oziroma vrtca? Po našem razumevanju določb 

46. In 66. Člena ZOFVI lahko kandidira vsakdo, ki ima v času volitev roditeljsko pravico za otroka, ki 

je vpisan v šolo oziroma  vrtec. ˝ Na koncu odgovora je ZASSS tudi izpostavil, da ˝gre za naše 

razmišljanje, ki nima teže pravnega nasveta.˝ 
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Predsednica sveta staršev je povprašala člane, v čem je problem, da bi lahko kandidirali vsi straši. 

 

Barbara Gril Razboršek ji je odgovorila, da meni, da s tem kršimo akt o ustanovitvi, v katerem je jasno 

zapisano, da kaj se voli in kako se voli, ZOFVI pa jasno pove, kdo to določi. Omeni tudi, da je bila 

praksa do sedaj taka, da naj bi bil starš, ki se ga voli, predstavnik pri svetu zavoda in pri svetu staršev. 

 

Predsednica sveta staršev zaključi z debato, da je sklep št. 8/3 z dne  5. 6. 2018 realiziran. 

 

 

K točki 4: Odgovori na predloge, pobude in vprašanja članov sveta staršev 

 

1. Prevozi 

 

Ravnateljica je dala besedo Mihu Potočarju, ki bo odgovoril na vprašanja, ki so se pojavila glede 

avtobusnih prevozov.  

 

Pomočnik ravnateljice Miha Potočar je povedal, da so 22. oktobra vse učence vozače pozvali na skupno 

predavanje. Na predavanje so bili vabljeni tudi policisti, ki pa se dogodka niso udeležili. Na predavanju 

so bili prisotni tudi učitelji, ravnateljica in vozniki avtobusov. Namen predavanja je bila seznanitev z 

vsemi pravili, pravili na avtobusu, čakanje na postajališčih, obnašanje ter vprašanja in pobude učencev.  

 

Za problem, ki so ga starši izpostavili, da je avtobus vsak drug teden prepoln, je pomočnik ravnateljice 

obrazložil, da je spremljal vse vožnje. V četrtek, 12. 11. 2019, je bilo res 8 učencev preveč, zato na 

avtobusu Straža-Soteska, niso mogli vsi sedeti. Zato so skupaj z občino prišli do rešitve, katero so že 

danes poskusili, in sicer: 

V zimskem času avtobus, ki pelje iz Straže pelje normalno, po vseh postajah, razen v Soteski ustavi pred 

gasilskim domom, ne gre do kapelice – s tem pridobimo par minutk. Rezultat je bil, da so bili 8.15 vsi 

učenci v šoli, tudi tisti iz Kočevskih Poljan. Sprememba v zimskem času je tudi pri relaciji Selišče-

Bušinec-Cerovec-Občice-Dolenjske Toplice, in sicer avtobus v Občicah v zimskem času ustavlja na 

obeh postajališčih in ne gre čez vas. 

 

Pomočnik ravnateljice je poudaril, da je s 15. 11. 2019 vozni red prešel na zimski čas. 

 

- Tatjana Špelič je dodala komentar, da ji je hčerka šele v petek povedala, da od 15. 11. do 15. 3. 2019, 

vozi minibus v Občicah 5 min stran od zdajšnjega postajališča.  

 

Pomočnik ravnateljice ji je odgovoril, da je bil vozni red objavljen že v začetku septembra. Povedal je 

tudi, da je spodbujal šoferje, da naj tudi sami otroke opozarjajo na zimski čas.  

 

Ravnateljica je dodala, da je bil že poleti predlog šoferjev, da se uvede zimski čas, ne glede na vremenske 

razmere. To je zdaj določeno in tega se držimo.  

 

- Tatjano Špelič je zanimalo, do koliko km pripada otroku prevoz v šolo. 

 

Helena Gorše ji je odgovorila, da je meja 4 km, znotraj 4 km, če je ogrožena varnost otroka na poti do 

šole. 

 

Pomočnik ravnateljice je omenil, da avtobus sprejme 20 otrok in da lahko otroci, če je še prosto mesto, 

gredo na avtobus na avtobusnih postajah.  

 

- Predstavnica staršev je vprašala, kaj se zgodi, če bi bil sneg pred 15. in po 15.. 

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da bo šola v tem primeru pravočasno izdala obvestilo.  
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- Saša Škedelj je povedala, da je župan organiziral prevoz za šolski okoliš. Oni imajo 1,5 km do prvega 

avtobusa. Zanimala jo je ali obstaja možnost, če starši stopijo skupaj, da pride avtobus vsaj do Makut, 

glede na to, da je bila že spremenjena namembnost ceste. Zanimalo jo je tudi, če se lahko izve, koliko 

je teh otrok, da stopijo skupaj.  

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da ji ne sme posredovati teh podatkov zaradi varstva osebnih podatkov. 

Predlaga ji, da se obrne na občino, ker so prevozi v domeni občine.  

 

Ob 18.16 se je sestanku pridružila Nastja Turk Bokan. Prisotnih je bilo 20 članov sveta staršev. 

 

2. Dežurstvo, jutranje varstvo. 

 

Ravnateljica je v nadaljevanju povedala, da dežurajo učitelji, po razporedu, ker je šola odprta. Dežurstvo 

in jutranje varstvo sta dva različna pojma. 

 

Kar se tiče jutranjega varstva ravnateljica pove, da je določeno s strani ministrstva. Jutranje varstvo za 

učence 1. razreda ni plačljivo in se začne ob 6.00. Tudi v sistemizaciji je jutranje varstvo učitelja 

plačljivo, medtem ko je dežurstvo na ravni šole, učitelji dežurajo in to doprinašajo v 3. steber. Ure 

doprinašajo, posledično so lahko med poletnimi počitnicami doma. Dežurstvo poteka tako, da se učitelji, 

vsake 14 dni vpišejo v oblak.  

 

- Katjo Lazič Mikec je zanimalo glede garderobnih vrat na predmetni garderobi, ali se zaklepajo ali ne. 

 

Pomočnik ravnateljice pove, da so vrata odrta.  

 

3. Preverjanje znanja 

 

- Predsednica sveta staršev  je povedala, da je dobila vprašanje, ki je prišlo po 1. sestanku sveta staršev 

glede preverjanja znanja pred pisnim ocenjevanjem. 

 

Ravnateljica je povedala, da je vprašala, na kaj se je to vprašanje nanašalo. Obrazložila ji je, da je kljub 

pisanju preverjanja potrebno ponavljati pisno ocenjevanje in da nekateri učenci preverjanja ne rešujejo.  

Ravnateljica je omenila, da je pri dveh učiteljih že hospitirala v razredu, pregledovati pa je začela tudi  

zvezke učencev in učiteljev. Pri nekaterih so zapiski v redu, pri ostalih ne. Je pa bilo izvajano, kot je 

zakonsko določeno, najprej preverjanje, potem sledi ocenjevanje in nato analiza.  

 

- Katja Lazič Mikec je povedala, da učitelj reče, da bodo pisali preverjanje npr. naslednje sredo, vmes 

se nekaj zgodi in zato preverjanja ni, nato pišejo test.  

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da je preverjanje znanja obvezno in da mora vsak učitelj preverjanje znanja 

vpisati tudi v program Lopolis.  

 

- Katja Lazič Mikec je izpostavila učiteljico Majo Klakočar. Povedala je, da učiteljica uči njenega otroka 

v 8. razredu in da učiteljica nima ustreznega znanja.  

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da je imela hospitacijo pri uri in je bila ura v redu. Povedala je tudi, da so 

učenci zelo veliko sodelovali. Sedaj bo prišla tudi nekajkrat nenapovedano. Učiteljica je s tem tudi 

seznanjena. Ravnateljica je povedala, da je sicer tudi sama opazila pomanjkljivosti, vendar pa je videla 

tudi dobre stvari.  

 

- Katja Lazič Mikec je povedala, da je imel njen otrok pri učitelju Dejanu oceno 5, zdaj pa je test pisal 

1. Zanimalo jo je, kaj naj reče ostalim staršem, zakaj take ocene. 

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da ima neko strategijo, ki jo bo poskusila izvesti.  
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- Saša Škedelj je pohvalila učitelja Dejana. Povedala je, da je resno vzel sestanek s starši. Tudi učenci v 

7. b so pohvalili učitelja.  

 

 

K točki 5: Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev 

 

- Barbara Gril Razboršek je predlagala, da se spodbuja učiteljico slovenščine, da otroci pišejo spise.  

 

- Karmen Sepaher je dodala, da podpira pisanje spisov, bi pa predlagala, da se učiteljica Maja Klakočar 

udeleži kakšne študijske skupine ali srečanja učiteljev slovenščine. 

 

Ravnateljica je odgovorila, da učiteljica Maja hodi na študijsko skupino za angleščino.  

 

Tudi Barbara Gril Razboršek je dodala, da je govorila z njeno bivšo učiteljico na gimnaziji. Povedala 

je, da ni zvedela nič spodbudnega. Izvedela je, da učenci ne poznajo sestave esejev in spisov, ker jih v 

osnovni šoli ne pišejo. Tam je esej, esej, in jim noben ne razlaga, kaj je to, to se bi morali naučiti v 

osnovni šoli. Včasih so bile to 2-3 ocene na leto. Predlaga, da le naj pišejo. 

 

 

K točki 6: Informacije ravnateljice 

 

1. Lopolis 

 

Ravnateljica je povedala, da je po govorilnih urah dobila sporočilo starša, zakaj se elektronsko ne 

obvešča, kdaj so govorilne ure, saj starši ne gledajo vsi na spletno stran. Zato so se dogovorili, da bo 

pomočnik vsak ponedeljek, pred torkom, ko bodo govorilne ure, preko programa Lopolis poslal še 

povabilo na govorilne ure, da se ne bo pozabilo.  

 

Ravnateljica je istočasno omenila, da so tako danes dobili tudi povabilo na prednovoletni bazar, na 

katerega so lepo vabljeni. Bazar bo v telovadnici šole, 3. 12. 2019. V KKC-ju pa bo dne 10. 12. 2019 

potekala prednovoletna prireditev. 

 

2. Kapucarji 

 

Ravnateljica je povedala, da sta prišle do nje učenki s predlogom, da želijo »kapucar« z logotipom šole. 

Skico so tudi same narisale. Ravnateljica je vprašala starše, če podpirajo idejo učenk.  

 

Starši so se z idejo strinjali in jo podpirajo.  

 

Ravnateljica je omenila, da so učenci bili pripravljeni dati za učilnici, za garderobne omare, da je čas, 

da se da tudi njim nekaj. 

 

3. Ogled predstave 

 

Ravnateljica je seznanila starše, da si bodo učenci, od 6. – 9. r., v Kulturnem centru Semič, ogledali 

mjuzikl Harry Potter in ognjeni kelih. Vstopnina bo znašala 3,00 EUR, ki bo zaračunana na položnici, 

ki jo bodo dobili starši. Avtobusni prevoz bo plačala šola. 10. februarja pa bo predstava, ki sovpada,  

prišla v KKC.  

 

Ravnateljica je povedala, da gre prva triada v Ljubljana, druga triada v Anton Podbevšek Teater, vrtec, 

4. in 5. r., si bodo ogledali premiero Alica v čudežni deželi. Vsi učenci bodo imeli tako v decembru 

obkljukan kulturni dogodek. 

 

4. Odnosi 
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Ravnateljica je omenila tradicionalni slovenski zajtrk. Povedala je, da so z županom in pomočnikom 

ravnateljice sedeli za mizo s še tremi učenci, in da je tudi župan pohvalil red in mir. Povedala je tudi, da 

ko stopi v razred, vidi odnos, prijaznost. Če učitelj prijazno pozdravi učence, tudi učenci lepo pozdravijo 

nazaj.  

 

5. Tehniški dan 

 

Ravnateljica je povedala, da so bili 8. in 9. razred na tehniškem dnevu v Rogaški Slatini. Učenci so bili 

zelo zadovoljni, imeli so delavnico, kjer so izdelovali obeske iz stekla – izdelali so tudi obesek za 

ravnateljico, na koncu pa so dobili 3 palačinke. Vstopnina je znašala 8 €. Ker je šola rekla, da bo pokrila 

dražjo stvar, je pokrila stroške prevoza, staršem pa bo zaračunana vstopnina. Ravnateljica izpostavi, da 

šola poizkuša učencem nuditi čim več in hkrati gledati, da je tudi ekonomično.  

 

Ob  18.55 je Teja Mohorič zapustila sestanek. Prisotnih je bilo 19 članov sveta staršev. 

 

Helena Arzenšek Krajačič je k tej točki dodala, da želijo otroke seznaniti s poklici zelo na široko. 

Dekliških poklicev je sicer manj kot fantovskih. Zato tehniške dneve načrtujejo tako, da imajo učenci 

čim več dejavnosti, v 8. in 9. razredu se seznanjajo s poklici in srednjimi šolami,  v 9. razredu pa se 

udeležujejo tudi dni odprtih vrat. Je pa izpostavila, da je vedno več punc, ki hodijo na strojno delavnico, 

robotiko… Letos so odšli tudi v Terme Krka, kjer so spoznali področje zdravstva.  

 

Karmen Sepaher je povedala, da na šoli, kjer uči, sami starši predstavijo svoj poklic.  

 

Helena Arzenšek Krajačič ji je odgovorila, da naši učenci dobivajo naloge, da vprašajo starše kakšen 

poklic imajo in katero šolo so starši končali.  

 

Predsednica je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 

 

SKLEP 2/2: 

Svet staršev podpira predlog/idejo šolske skupnosti v zvezi z nabavo hoodi-jev (pulover s kapuco) 

z znakom šole.  

 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili predlog/idejo šolske skupnosti (19 staršev), nihče ni 

proti, nihče ni vzdržan. Sklep je sprejet.  

 

 Katja Lavrič Mikec je vprašala, v katerih primerih učitelj pošlje obvestilo preko Lopolisa in v 

katerem primeru je obvestilo objavljeno samo na spletu? (Npr. kulturni dan, objavljen samo na 

spletni strani šole). 

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da je vse ostalo enako kot je bilo. Ker so na programu Lopolis delal 

posodobitve, nekateri starši niso dobili obvestil - prišlo je do napake na Lopolisu.  

 

Pomočnik ravnateljice je dodal, da v primerih, ko je dan dejavnosti, razredniki obvestijo starše, obvestilo 

pa istočasno objavi na spletni strani. Če je dejavnost v šoli, se objavi samo na spletno stran, ker je otrok 

na šoli.  

 

Glede obveščanja staršev je Helena Gorše povedala, da so vsi dnevi dejavnosti predstavljeni v LDN-ju 

šole, govorilne ure so vsak drugi teden v mesecu, razen v decembru in februarju. Za spremembe oz. 

sprememba termina govorilnih ur pa se pričakuje obvestilo razrednika po Lopolisu.  

 

 Tatjana Špelič se je zahvalila ravnateljici, da je veliko naredila odkar je na mestu ravnateljice. Lepo 

jo pohvali.  

 

Ravnateljica ji je povedala, da se vsi trudijo, tudi vse pobude se zapišejo in preverijo.  
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Predsednica sveta staršev se je zahvalila za prisotnost ravnateljici, pomočniku ravnateljice, Heleni 

Arzenšek Krajačič in Andreji Mlakar. Omenjeni zapustijo sestanek ob 19. 12. 

 

Ob 19. 12. odide tudi Nastja Turk Bokan. Prisotnih je bilo 18 članov sveta staršev. 

 

K točki 7: Predlog spremembe 9. člena Poslovnika o delu sveta staršev Osnovne šole Dolenjske 

Toplice. 

 

Predsednica sveta staršev nadaljuje sestanek, in sicer predlaga, da se črta ˝izmed svojih članov˝. Predlog 

potrebuje 15 glasov. Občina je odgovorila, da je odlok o ustanovitvi skladen z zakonom, omejevanje 

pravice staršem, da lahko kandidirajo, pa nima podlage v zakonu. 

 

Na to temo predsednica sveta staršev odpira razpravo. 

 

Sašo Lukež je povedal, da je proti, ker ne želi, da je izvoljen nek zunanji starš, ki ga ne pozna. Meni, da 

če nisi zraven pri sestankih sveta staršev, potem ne rabiš biti na sestankih sveta zavoda. Povedal je, da 

je akt o ustanovitvi jasen saj v njemu jasno piše, da se voli izmed sebe – to pomeni izmed staršev na 

svetu staršev. 

 

Maja Smerdu je enakega mnenja iz istega razloga. Meni, da če starš želi kandidirati za svet zavoda, 

zakaj ni kandidiral že za v svet staršev.  

 

Barbara Gril Razboršek še enkrat omeni ZOFVI in akt o ustanovitvi, kjer je ustanovitelj jasno napisal, 

da svet staršev izmed sebe, voli v svet šole. Na občini so se zjasnili, da ne bodo spreminjati akta, kar so 

zapisali tudi v dopisu. Pove, da si je sama pridobila dopis in ker ga predsednica ni prebrala v celoti, še 

enkrat prebere odstavek iz dopisa in sicer: 

''V podkrepitev stališča in morebitno lažjo opredelitev načina izvedbe postopka imenovanja 

predstavnikov staršev v svet zavoda vas napotujemo na objavo Zveze aktov svetov staršev Slovenije 

(ZASSS), ki se sklicuje tudi na pojasnilo Ministrstva za izobraževanje in šolstvo z dne 5. 7. 2013 v 

katerem le ta izpostavlja dobro prakso: >>Smiselno je, da predsednik sveta staršev obvesti člane sveta 

staršev o tem, da predstavnikom staršev v svetu zavoda poteče mandat, že nekaj sej pred volilno. Če je 

volilna seja napovedana za konec šolskega leta, lahko to napove že na prvi seji tekočega šolskega leta. 

Na tej seji povabi člane sveta, da razmislijo o morebitnih kandidaturah, oziroma povabi člane, da skozi 

celotno šolsko leto opazujejo delo kolegov in izmed sebe izberejo tiste, za katere pričakujejo, da bodo 

korektno zastopali interese staršev oziroma otrok. << 
 

Predsednica sveta staršev je povedala, da je bilo na  Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije že januarja 

2017 naslovljeno tudi  naslednje vprašanje: Ali je z aktom o ustanovitvi šole dovoljeno omejiti pravico 

kandidirati za predstavnika staršev v svet šole? In odgovor: Omejevanje pravice kandidiranja za 

predstavnika staršev v svet šole ali vrtca nima podlage v nobenem od členov ZOFVI…in še enkrat 

poudarila, da tudi na zvezi aktivov izpostavljajo, da njihovo razmišljanje nima teže pravnega nasveta. 

Pozvala je Barbaro Gril Razboršek, da naj v zakonu poišče člene, ki govorijo o tem, da se v 

ustanovitvenem aktu lahko določi – kdo lahko kandidira. 

 

Klementino Kolarek je zanimalo, v čem je problem, če se med seboj danes dogovorijo in izberejo 

kandidata izmed sebe - prisotnih članov sveta staršev. Temu so pritrdili tudi nekateri ostali starši. Mnenje 

je bilo tudi, da se razprava o tem konča in da naj gremo na glasovanje. 

 

Barbara Papež Lavrič je v razpravi omenila še, da je kakšen mesec nazaj, ravnateljica poslala sporočilo 

članom sveta staršev, da se posredujejo informacije naprej staršem. Govorila je z mamico 4 otrok, ki je 

en izmed otrok z njenim v skupini, in je povedala, da je dobila posredovan e-mail samo pri enem otroku, 

vsi ostali starši niso posredovali naprej. Barbara Papež Lavrič predlaga, da naj tudi svet staršev opravlja 

svoje naloge.  
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Petra Čuk je izpostavila, da jo je točno ta e-mail zmotil, ker je pisalo, da morajo starši posredovati 

informacije naprej ostalim staršem. Petra Čuk je povedala, da podatkov o ostalih starših nima in da ne 

more informacij posredovati naprej.  

 

Barbara Gril Razboršek je povedala, da je v tem primeru klicala šolo in pozvala, da naj to obvestilo 

pošljejo preko staršem preko Lopolisa. 

 

Predsednica sveta staršev je še enkrat poudarila, da za predstavnika staršev v svet šole lahko kandidira 

vsak starš. To zagovarja. Pripravila je tudi obrazložitev zakaj je temu tako. Predlagala je, da svet staršev 

sprejme naslednji sklep: 

 

SKLEP 3/2: 

1. V 1. odstavku 9. člena poslovnika se črta ˝izmed svojih članov˝ 

2. Sprememba 1. odstavka 9. člena poslovnika začne veljati in se uporablja takoj po sprejetju 

sklepa. 

 

Člani sveta staršev so glasovali z dvigom rok: 

 1 član se je strinjal s predlaganim, 

 14 članov je bilo proti, 

 3 člana sta bila vzdržana. 

 

Sklep 3/2 ni bil sprejet.  

 

 

K točki 8: Nadomestne volitve predstavnika staršev učencev v svet zavoda Osnovne šole Dolenjske 

Toplice. 

 

Predsednica sveta staršev je predstavila volitve nadomestnega predstavnika staršev v svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dolenjske Toplice. Povedala je, da se voli nadomestnega 

člana za mandatno obdobje 2017-2021.  

 

Predsednica sveta staršev je povedala, da volitve vodi mandatno-verifikacijska komisija v sestavi Saša 

Škedelj, predsednica, Maja Smerdu, članica, in Karmen Sepaher, članica, in da lahko preden začnejo z 

volilnimi opravili še kdo predlaga kandidata/kandidate za predstavnika staršev učencev v svet zavoda. 

Starši so predlagali še Barbaro Papež Lavrič, ki se je s kandidaturo strinjala.  

 

Predsednica sveta staršev je prekinila sestanek ob 19. 40. uri. 

 

Predsednica sveta staršev je nadaljevala sestanek ob 19.45. uri. 

 

Nastja Turk Bokan se je pridružila sestanku ob 19. 45. Prisotnih je bilo 19 članov sveta staršev. 

 

Vodenje je prevzela Saša Škedelj, predsednica mandatno-verifikacijske komisije, povedala je, da so na 

podlagi 9. člena Poslovnika o delu sveta staršev Osnovne šole Dolenjske Toplice potrdili kandidaturo 

Barbare Papež Lavrič, ki je h kandidaturi podala pisno soglasje. 

 

Saša Škedelj je predlagala, da svet staršev glasuje o predlagani kandidatki Barbari Papež Lavrič za 

predstavnika staršev v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice. 

 

Člani sveta staršev so glasovali z dvigom rok: 

 17 članov je bilo za, 

 1 član je bilo proti, 

 1 član je bil vzdržan. 
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Saša Škedelj je ugotovila, da je svet staršev za nadomestnega predstavnika staršev v svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dolenjske Toplice izvolil Barbaro Papež Lavrič. 

 

Vodenje je prevzela predsednica sveta staršev in svetu staršev predlagala v potrditev naslednji sklep: 

 

SKLEP 4/2: 

Svet staršev je na 2. sestanku v šolskem letu 2019/2020, dne 26. 11. 2019, za nadomestno 

predstavnico staršev v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske 

Toplice, za mandatno obdobje 2017-2021, izvolil Barbaro Papež Lavrič, rojeno ….., naslov 

……………….., predstavnico 3. a razreda. 

 

Za sklep je glasovalo 17 članov, 1 član je bil proti in 1 član je bil vzdržan. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

K točki 9: Razno 

 

Predsednica sveta staršev je obvestila starše, da ji kot predstavnici sveta staršev v občinskem svetu za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu v decembru poteče mandat. Svet ima pristojnost, da ugotavlja 

ali je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Če svet ugotovi, da je varnost učenca ogrožena, potem 

ima učenec pravico do brezplačnega prevoza tudi če je do šole manj kot 4 km. Mandatna doba 

predstavnika je 4 leta in ga potrdi občinski svet.  

 

Za kandidata se je javil Sašo Lukeš, predstavnik Polžkov (2-3). 

 

Predsednica sveta staršev, je še povedala, da ko bo prejela poziv s strani občine, da bo svet staršev 

pravočasno obvestila.  

 

Sestanek je zaključila ob 19.51. 

 

 

Zapisala:      Predsednica sveta staršev: 

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

 

 

 


