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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: 900-4/2019-8 

  

 

ZAPISNIK 

 

3. sestanka sveta staršev dne 17. 2. 2020, ob 17. uri, v likovni učilnici šole. 

 

 

Prisotni: 

Teja Mohorič, Barbara Pezdirc, Maja Gorenc Šulc, Barbara Papež Lavrič, Maja Smerdu, Ivan Picelj, 

Sanja Ban (delno), Tatjana Špelič, Saša Škedelj, Barbara Gril Razboršek, Katja Lazič Mikec, Helena 

Gorše, Patricija Pršina, Anja Markovič, Sašo Lukeš (delno), Petra Čuk (delno), Klementina Kolarek 

 

Ostali prisotni: 

Andreja Koščak, prof., ravnateljica, Andreja Mlakar, pomočnica ravnateljice za vrtec, mag. Helena 

Arzenšek Krajačič, svetovalna delavka, Franc Vovk, župan 

 

Odsotni: 

Sara Muška Žlak, Tanja Podržaj, Maja Florjančič, Aljaž Bevec, Karmen Sepaher, Patricija Štravs, 

Boštjan Vidmar, Sara Kotnik, Nastja Turk Bokan, Aleš Lavrič, Natalija Rolih, mag. Mihael Potočar, 

prof., pomočnik ravnateljice za šolo. 

 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev potrditve zapisnika 2. sestanka sveta staršev z dne 26. 11. 2019. 

2. Razprava o načrtu razvojnih programov na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok ter 

osnovnega šolstva. 

3. Poročilo o polletnem delovanju. 

4. Informacije ravnateljice. 

5. Volitve predstavnika sveta staršev v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Dolenjske Toplice. 

6. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev. 

7. Razno.  

 

Predsednica sveta staršev je pozdravila starše, ravnateljico, pomočnico ravnateljice za vrtec, šolsko 

svetovalno delavko in župana občine Dolenjske Toplice. 

Povedala je, da je pomočnik ravnateljice, mag. Mihael Potočar, upravičeno odsoten. 

 

Na 3. sestanku je bilo ob 17. uri prisotnih 15 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 

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 v sredo, 

12. 2. 2020.  

  

Predsednica sveta staršev je dala predlog dnevnega reda na glasovanje: 
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Predlagani dnevni red je z dvigom rok potrdilo 15 članov, nihče ni bil proti in nihče ni bil vzdržan. 

 

SKLEP 1/3: Dnevni red 3. sestanka sveta staršev dne 17. 2. 2020 je potrjen. 

 

 

K točki 1: Ugotovitev potrditve zapisnika 2. sestanka sveta staršev z dne 26. 11. 2019. 

 

Predsednica sveta staršev je povedala, da je bil zapisnik 2. sestanka sveta staršev z dne 26. 11. 2019 

potrjen kot predvideva poslovnik in je že objavljen na spletni strani šole. 

 

Pripombe članice sveta staršev, ki so bile prejete po elektronski pošti, so bile v celoti upoštevane. 

Karmen Sepaher je zapisnik tudi slovnično popravila. 

 

 

K točki 2: Razprava o načrtu razvojnih programov na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok 

ter osnovnega šolstva. 

 

Predsednica je k tej točki povabila župana Občine Dolenjske Toplice, g. Franca Vovka, da predstavi 

vizijo razvoja vrtca in šole v Občini Dolenjske Toplice. 

 

Župan, g. Franc Vovk, je lepo pozdravil vse navzoče člane. Povedal je, da je načrt razvojnih programov 

(NRP) del občinskega proračuna, sprejema in spreminja se z vsakim proračunom, v njem pa so navedene 

aktivnosti za 5 let v naprej. V trenutno veljavnem NRP in proračunu je za letošnje leto predvidenih 

41.000 EUR in sicer pod postavko »dozidava objekta OŠ Dolenjske Toplice«. S temi sredstvi se bo že 

v letošnjem letu poskušalo priti do idejne rešitve, ki bo celovito obravnavala prostorsko stisko – vrtec, 

šola in telovadnica. 

Finančno breme suhokranjskega vodovoda, predvsem sočasnih gradenj (prvotna vrednost investicije se 

je iz dobrih 6 mio EUR povzpela na 8,5 mio EUR), onemogoča marsikatero novo investicijo. Večkrat 

omenjena možnost  umestitve vrtca v objekt Ciciban je predvsem zaradi finančnih virov zato neugodna, 

saj gre za ločeno lokacijo in samo eno dejavnost (vrtec). Razpisi MIZŠ so bolj naklonjeni celovitim 

rešitvam, zato bo idejni projekt temeljil na dozidavi obstoječe osnovne šole. Ocenjuje, da bo investicija 

stala okoli 5 mio EUR. 

Do takrat se  bodo prostorske težave po potrebi reševale z zagotavljanjem primernih prostorov izven 

osnovne šole. 

 
- Katja Lazič Mikec je izpostavila, da je občini Žužemberk, kljub projektu Suhokranjski vodovod, uspelo 

vrtec obnoviti in povečati. Zanimalo jo je, kakšna je razlika med občino Žužemberk in občino Dolenjske 

Toplice. 

 

Župan je odgovoril, da se je občina Žužemberk zadolžila za 1.500.000,00 EUR. V Toplicah pa smo se 

zadolžili za cca 800.000,00 EUR zaradi čistilne naprave, ki je že v obratovanju.  

 

Predsednica sveta staršev pove, da je Občina Žužemberk v letu 2018 začela z gradnjo novega vrtca, ki 

je bil nedavno odprt. Gre za devet oddelčni vrtec za 198 otrok. Cena 3.050.000,00 Eur. V letu 2018 je 

Občina Dobrepolje zgradila nov vrtec za 200 otrok za 2,4 milijone Eur. Občina je bila prav tako 

soudeležena pri projektu Suhokranjski vodovod. Občina  Ivančna Gorica je v kraju Zagradec leta 2015 

zgradila šolo in 2 oddelka vrtca ter športno dvorano za 5,5 milijonov Eur. Tako vrtec v Dobrepolju kot 

tudi šola v Zagradcu sta zgrajena v skoraj nič energijskem standardu.  

Predsednica sveta staršev je izpostavila tudi, da se leta 2021 poplača kredit za financiranje Kulturno 

kongresnega centra Dolenjske Toplice. Omeni tudi, da slovenski proračun predvideva sofinanciranje do 

največ 7 projektov iz strani MIZŠ. Na ravni Evropske unije se države članice v tem trenutku pogajajo 

in oblikujejo sedem-letni finančni okvir, ki je podlaga za letne proračune na ravni EU. Predstavniki 

občine lahko potrebe lokalne skupnosti -  vrtec, šola, nova telovadnica, predstavijo državnim 

odločevalcem tudi preko interesnih organizacij kot so Združenje občin, Skupnost občin. V Državnem 
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svetu imamo tudi predstavnika lokalnih interesov. Prav tako je vodstvo državnega sveta naklonjeno 

organizaciji posveta na to temo. 

 

Župan je povedal, da primerjava investicij med občinami ni realna. Odvisno je tudi, kdaj se objavi razpis 

za izbiro izvajalca gradnje. Možnosti za zadolževanje naša občina nima več. Neprestani očitki o 

(pre)zadolženosti zaradi KKC ne zdržijo pametne presoje. KKC obratuje že 13 let, torej od zaključka 

gradnje, nobena izmed sočasnih investicij suhokranjskega vodovoda, ki so narekovale novo 

zadolževanje, pa ne služijo svojemu namenu. Državni svet sicer obravnava veliko pobud, pozitivnih 

rešitev pa je malo. Razpisanih sredstev MIZŠ pa je po navadi veliko manj, kot bi jih potrebovali. 

 

 

17.30 se je seji pridružil Ivan Picelj. Prisotnih je 16 staršev. 

 

- Barbara Papež Lavrič je vprašala ali je bila narejena demografska analiza v občini Dolenjske Toplice. 

 

Župan ji je odgovoril, da so bile raziskave narejene. Naredili so jih strokovnjaki, vendar iz nje ni 

razvidno nič. Ugotovili so le, da se v občini prebivalstvo stara. Sedanji proračun za leto 2020 je tudi 

sprejet in ga lahko pregledate na spletni strani.  

 

- Barbara Papež Lavrič je postavila naslednje vprašanje: 

- Drugo leto se pripravlja nov regionalni razvojni program, v katerega bo vključena tudi občina 

Dolenjske Toplice. Povedala je, da bi se bilo potrebno pozanimati, kaj bi lahko občina iz tega 

programa dobila.  

 

Župan ji je odgovoril, da predlogi za novo perspektivo že nastajajo. Bistvo je, da se spremlja vse, iščejo 

se vse možnosti, ki so dane na voljo vse občinam.  

 

- Predsednica sveta staršev je povedala, da je že to veliko, da se sprejme odločitev za eno izmed 

možnosti; ali nov objekt na novi lokaciji ali adaptacija in dograditev obstoječega objekta. Omeni tudi, 

da poleg vrtca tudi šola potrebuje dodatne učilnice, zbornico, sejno sobo za izobraževanje in predavanja,  

kabinete za učitelje razrednega pouka, ki sta sedaj na koncu hodnika, večjo telovadnico. Sprejeti je 

potrebno odločitev in vse vire, tako kadrovske kot tudi finančne voditi k zadanemu cilju.  

 

Župan je odgovoril, da bo šel v adaptacijo obstoječe zgradbe in prizidek. 

 

Predsednica sveta staršev je dodala, da naj se gleda dolgoročno, da bi prišli do trajne rešitve.  

 

Župan je dejal, da te odločitve ne bo sprejemal svet staršev. Vse kar pričakuje od občanov, je zaupanje 

v župana, v njegove sodelavce in občinski svet, ki bo sprejel to odločitev, ker se tako obsežne investicije 

ne morejo investirati čez noč.  

 

- Petra Čuk je postavila vprašanje glede vrtca, kaj narediti v primeru, ko čakajo na vrtec že od novembra.  

 

Andreja Mlakar ji je odgovorila, da je na seznamu 9 otrok, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v tem trenutku.  

 

Župan je dodal, da je vrtec izključno strošek občine. Omenil je tudi, da starši v povprečju plačujejo le 

30 % cene programov vrtca.  

 

- Katja Lazič Mikec je pohvalila občino glede programa za nadarjene. Smo ena izmed redkih občin, ki 

to podpira. 

 

- Helena Arzenšek Krajačič je pohvalila sodelovanje s Posvetovalnico za starše v Novem mestu.  

 

- Barbara Papež Lavrič je povedala, da v Kočevju robotiko že vključujejo v šolo. 
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Ob 17.58 je župan zapustil sestanek. 

 

 

K točki 3: Poročilo o polletnem delovanju. 

 

Predsednica sveta staršev je dala besedo ravnateljici. 

 

Ravnateljica je povedala, da je seznanjena s stvarmi, ki jih je povedal župan. V bližnji prihodnosti se ne 

obeta nič večjega. Imamo pa veliko ostalih pozitivnih stvari, ki jih vidi, ker tudi ona prihaja iz druge 

občine. Želela bi, da se dvigne cena vrtca za približno 3,17 EUR na mesec, saj stroški naraščajo.  

 

V nadaljevanju je ravnateljica predstavila polletno delovanje, in sicer: v vrtcu so zagotovili novo 

delovno opremo - obutev, prav tako so nabavili halje učiteljem biologije, kemije in tehnike in učencem 

ter pripomočke za varno delo pri pouku. Kar se tiče vzdrževanja: vodovodno, cirkulacijsko, termostatsko 

napravo, opravljen je bil servis dvigal, za sekance, ventilacija v novi učilnici, opravljeni so bili redni 

servisi, v kuhinji je bilo opravljeno popravilo konvekcijske plošče, pralnega stroja. Opravljen je bil 

nakup letne vinjete, prav tako so bili opravljeni kontrolni pregled, popravilo igral v vrtcu, popravilo 

ograje na stopnišču… Z novim tekočim letom pa se bodo posvetili nakupu novega igrala za igrišče za 

vrtec.  

 

Ravnateljica je povedala, da je v decembru poteklo kar nekaj pogodb. Dobili so tudi nove ponudnike – 

na področju čistil in pisarniškega materiala. Izvedli so tudi mikrobiološke preiskave. Opravljeno je bilo  

testiranje nadarjenih učencev, pridobili so tudi finančna sredstva pri projektu Erasmus, na prednovoletni 

prireditvi in bazarju. Izvedli so Cicidneve v Črmošnjicah za vrtčevske otroke, 3. razred je imel plavalno 

šolo v naravi, v naslednjem mesecu jih čaka še zimska šola v naravi. Nabavljene so bile tudi karte za 

Gače, ki jih je sofinancirala občina, za izvedbo zimskega športnega dne. Izvedla sta se dva dneva 

dejavnosti: 4. razredi so imeli redni dan dejavnosti, 5. razred pa so se prijavili v akcijo Šola na smučeh.  

Obiskana so bila tudi redna izobraževanja s strani strokovnih delavcev, tudi učencev, v soboto, 15. 2. 

2020, so na RTV Slovenije, v sklopu Erasmus+ 2 projekta oddajali oddajo Hudo, prejšnji teden so bili 

z nadarjenimi na muziklu Figarova svatba, nad katero so bili učenci zelo navdušeni. Bili so tudi na 

muziklu v OŠ Metlika (Harry Potter). Ravnateljica je povedala, da so dobili donatorska sredstva 

zavarovalnice Triglav, v višini 300,00 EUR, s katerimi so kupili brezžični mikrofon. Tudi za vrtec so 

kupili igrače, da jih je v decembru ''prinesel'' dedek Mraz. Vrtec si je ogledal predstavo Mavrica, Pavle 

Ravnohrib jim je prebral pravljico, počakamo še Valentinov ples in potem pridejo na vrsto puloverčki 

hoodii.  

 

Pri tej točki je tudi predsednica sveta staršev pohvalila ravnateljico in njeno vodenje. 

 

 

K točki 4: Informacije ravnateljice. 

 

Ravnateljica je povedala, da bo šola za člana Sveta  za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

predlagala mag. Mihaela Potočarja, prof., za obdobje štirih let. V šoli so v okviru Projekta za trajnostno 

mobilnost ustanovili komisijo za prenovo Načrta šolskih poti Osnovne šole Dolenjske Toplice, v katero 

sta vključena tudi dva učenca. Na naslednjem svetu staršev, bo pomočnik ravnateljice predstavil 

osnutek, prav tako bodo starši povabljeni, da oddajo svoje pobude.  

 

- Katjo Lazič Mikec je zanimalo, ali so predstavniki Rotary kluba seznanjeni z nakupom puloverjev. 

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da so seznanjeni. Pogovarjali so se, da gre za namene učencev osnovne 

šole. S predsednico sta se tudi pogovarjali o tem. Tudi v dopisih za donacije, je bil napisan namen, da 

ne bi prišlo do nepravilnosti.  

 



5 

- Helena Arzenšek Krajačič, šolska svetovalna delavka, je predstavila delovanje asistence. Povedala je, 

da imajo učenci, ki motijo pouk, možnost asistence. Tam je vedno en učitelj, ki opravlja asistenco. 

Opažajo, da je upad napotenih otrok. V povprečju je na asistenci 1 otrok na dan.  

Helena Arzenšek Krajačič je povedala, da so v 1. ocenjevalnem obdobju imeli 34 vzgojnih ukrepov in 

1 vzgojni opomin. Lani v tem času je bilo 50 vzgojnih ukrepov. 

 

Ravnateljica je dodala, da ob teh primerih sodelujejo s starši. Tudi s starši 3. razredov so ubrali skupno 

pot. Starši aktivno sodelujejo in vidijo, da jim nudimo pomoč, zato skupaj napredujemo.  

 

Helena Arzenšek Krajačič je povedala, da je na nivoju oddelka dovolj iskrena komunikacija. Okoliščine 

morajo biti tako postavljene, da komunikacija teče naprej. Ni prav, da se dogaja nasilje, zato je potrebno 

pomagati vsem.  

 

Predsednica sveta staršev je povedala, da je vesela, da se stvari premikajo v pravo smer, vidi se, da 

vodstvo podpira učitelje in starše, da se razumejo načela vzgojnega delovanja šole, posledično so učitelji 

samozavestni in starši jim zaupajo. 

 

Predsednica sveta staršev je vprašala člane, ali imajo še kakšno vprašanje. Drugih vprašanj ni bilo. 

 

Ob 18.30 se je seji pridružil Sašo Lukeš, sejo je zapustila Sanja Ban. Prisotnih je 16 staršev. 

 

 

K točki 5: Volitve predstavnika sveta staršev v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Dolenjske Toplice. 

 

Predsednica sveta staršev je povedala, da ima svet staršev svojega predstavnika v občinskem SPVCP. 

Sašo Lukeš, predstavnik skupine Polžki, se je strinjal s kandidaturo za predstavnika sveta staršev.  

 

Predsednica sveta staršev je na glasovanje podala naslednji sklep: 

 

 

SKLEP 2/3:  

Sašo Lukeš, predstavnik skupine Polžki, je predlagan za predstavnika sveta staršev v Svetu za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice. 

Sklep je z dvigom rok potrdilo 15 članov, nihče ni bil proti, 1 član je bil vzdržan. 

 

Sklep je sprejet. 

 

Ob 18.35 sta sestanek zapustila Sašo Lukeš in Katja Lazič Mikec.  

 

Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je na sestanku prisotnih 14 članov sveta staršev. Svet staršev 

ni več sklepčen. S točko Predlogi, pobude in vprašanja članov staršev in točko Razno, se lahko nadaljuje, 

vendar brez sprejemanja sklepov. 

 

K točki 6: Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev. 

 

- Barbara Pezdirc je vprašala ali so razmišljali, da bi na Gumbariji izvedli srečelov. 

 

Ravnateljica ji je dogovorila, da bo na letošnji Gumbariji tudi presenečenje. Dobili smo tudi donacije in 

denarna nakazila.  

 

- Barbara Papež Lavrič je dala pobudo, da se za naslednjič na mizah pripravi vodo.  

 

 

K točki 7: Razno. 
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Predsednica sveta staršev je povedala, da bo sestanek sveta staršev predvidoma konec aprila – potrditev 

delovnih zvezkov. 

 

Ker ni bilo več vprašanj, je sestanek zaključila ob 18.37. 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica sveta staršev: 

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

 

 

 


