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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: 900-4/2020-2 

       

 

ZAPISNIK 

 

1. sestanka Sveta staršev, ki je bil dne 22. 9. 2020 ob 17. uri v jedilnici šole 

 

 

Prisotni: Mišel Gorše, Urška Vidic, Katja Kek, Bojan Kukman, Barbara Papež Lavrič, Tanja Podržaj, 

Maja Smerdu, Klavdija Pavlin, Tatjana Špelič, Saša Škedelj, Barbara Gril Razboršek, Urška Derganc, 

Bernarda Jesih, Aljaž Bevec, Mateja Šenica, Matej Obreza, Petra Čuk, Sašo Lukeš, Andrej Gotenc, 

Mitja Strajnar, Tea Grgič 

 

Ostali prisotni: Andreja Koščak, prof., ravnateljica, Andreja Mlakar, pomočnica ravnateljice za vrtec, 

mag. Helena Arzenšek Krajačič, prof., svetovalna delavka. 

 

Opravičeno odsotni: mag. Mihael Potočar, prof., pomočnik ravnateljice za šolo, Nastja Turk Bokan, 

Ivan Picelj, Aleš Lavrič, Sandra Štrucelj 

 

Ostali odsotni: Barbara Pezdirc, Katja Volf, Dušan Zgonc 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav. 

2. Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije. 

3. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2020-2021: 

- 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 šolsko leto 2019-2020. 

5. Obravnava LDN šole za šolsko leto 2020-2021. 

6. Obravnava LDN vrtca za šolsko leto 2020-2021. 

7. Seznanitev z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda 2020-2021. 

8. Seznanitev s Hišnim redom 2020-2021. 

9. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev. 

 

 

K točki 1: Uvodni pozdrav 

Ravnateljica je pozdravila vse navzoče starše na 1. sestanku Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021. 

Prisotnih je bilo 20 predstavnikov staršev. Ravnateljica je predstavila dnevni red. Vsi so se strinjali z 

dnevnim redom. Ugotovila je soglasnost. 

 

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. Razložila je, da komisija pregleda 

poročilo izvolitve predstavnikov v Svet staršev. 
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Maja Smerdu se je javila za predsednico, Saša Škedelj za člana in Klavdija Pavlin  za člana mandatno-

verifikacijske komisije. Mandat komisije velja do konca tekočega šolskega leta. 

 

SKLEP 1/1 

Imenuje se mandatno-verifikacijska komisija v sestavi: 

 Maja Smerdu: predsednica 

 Saša Škedelj: članica 

 Klavdija Pavlin: članica 

Sklep so soglasno potrdili vsi člani. 

 

K točki 3: Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2020/2021: 

- 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. Preverili so izpolnjevanje pogojev vseh izvoljenih predstavnikov. Predsednica Maja 

Smerdu je podala poročilo, da so bile vse glasovnice pravilno izpolnjene. 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. Po razpravi je Barbara Gril Razboršek sprejela predlagano kandidaturo. Za namestnika 

predsednika Sveta staršev se je javil Sašo Lukeš.  

 

SKLEP 2/1:  

Za predsednico Sveta staršev se imenuje Barbaro Gril Razboršek, za namestnika predsednice pa 

Sašo Lukeša. 

Sklep so soglasno potrdili vsi člani. 

 

Barbara Gril Razboršek je pozdravila vse starše in jih pozvala, da se pri razpravah držijo dnevnega reda, 

ter da želi, da komunikacija teče kulturno in spoštljivo. 

 

K točki 4: Poročilo o realizaciji LDN šole in vrtca za leto 2019/2020 

 

Ravnateljica je predstavila Poročilo o realizaciji LDN najprej za šolo, nato še za vrtec. Povedala je da je 

bilo vpisanih 349 učencev, 175 otrok v vrtcu. Učni uspeh v šoli je bil 100 %. Realizacija pouka, čeprav 

je bil del na daljavo, je bila 99,96 odstotna. Precej vsebin je bilo realiziranih, kljub vmesni prekinitvi, 

zaradi epidemije Covid-19. Tudi nekatere dejavnosti v vrtcu so bile realizirane, razen Gumbarije in 

Kekčeve dežele, ki sta zaradi epidemije odpadli. Kljub temu, da Gumbarija ni bila izvedena, je za 30-

letnico nastal Zbornik. Pri projektih ravnateljica izpostavi e-Asistenta, za katerega navaja pozitivne 

učinke, predvsem pri vrtcu, saj prej ni bilo prave komunikacijske povezave med starši in vzgojiteljicami. 

 

Glede uresničitve delovnega programa na materialnem področju ravnateljica pove, da so postorili čisto 

vse. V času epidemije Covid-19, ko je bila šola zaprta, so zamenjali razsvetljavo v jedilnici, strešno 

kupolo v kuhinji, centralno alarmno napravo in košarkarsko ploščo. Do zaključka šolskega leta 

2019/2020 so prenovili celotno vrtčevsko igrišče (zamenjali igrala, postavili zeleno ograjo, kupili 3 nova 

igrala, postavili leseno hiško na zgornji del igrišča, ga ozelenili, dokupili in napeljali pesek, obrezali vsa 

drevesa, prebarvali starejša igrala, 2 dotrajana so tudi odstranili). Ravnateljica pove, da so zaradi Covida-

19 posebni ukrepi pri uporabi igral in sicer vodijo dnevno sledljivost, se pravi, da je zapisano, kateri 

otroci gredo na igrala, jih razkužijo, 15 minut za njimi pridejo drugi otroci. Prebelili so vse učilnice na 

razredni in predmetni stopnji ter hodnike na predmetni stopnji, montirali zunanje žaluzije na predmetni 

stopnji, kupili 10 kinestetičnih miz za razredno stopnjo (za vsako učilnico eno) ter novo opremo za 3 
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učilnice na predmetni stopnji, postavili brezžično omrežje ter posodobili računalniško opremo tako za 

šolo, kot tudi za vrtec. 

 

Ravnateljica pove, da so zadovoljni s preteklim šolskim letom, da so se maksimalno potrudili, da so 

prišli naproti učencem, nakupili so gradiva, nekatere dejavnosti bodo nadaljevali tudi letos, tudi če bo 

zaradi epidemijo pouk ponovno potekal na daljavo. 

 

Barbara Gril Razboršek pohvali, da so bile vse načrtovane investicije in vzdrževanja realizirana, kljub 

razmeram, v katerih se trenutno nahajamo.  

 

SKLEP 3/1:  

Svet staršev se je seznanil z Letnim poročilom o realizaciji LDN šole in vrtca za leto 2019/2020. 

Sklep so soglasno potrdili vsi člani. 

 

K točki 5: Obravnava LDN šole za šolsko leto 2020/2021 

 

Ravnateljica nadaljuje s predstavitvijo tekočega LDN šole za šolsko leto 2020/2021.  

 

Predvideno je, da se nadaljujejo dejavnosti iz lanskega šolskega leta, predvsem projekta Erasmus+ 1 in 

2. Nekatere aktivnosti se zaradi epidemije niso izvajale, predvsem mobilnosti. V kolikor bodo razmere 

dopuščale, se bodo načrtovane mobilnosti izvajale v tem šolskem letu. Oba mednarodna projekta sta 

podaljšana za eno šolsko leto. Če ne bo šlo drugače, se bodo določene dejavnosti izvajale tudi na daljavo, 

cilj pa je, da se potuje in mednarodno izmenjuje. Način izvedbe bo prilagojen razmeram in varstvenim 

priporočilom. 

 

Naslednji projekt je Mreža brezogljičnih šol. V ta pilotni projekt je vključenih 16 osnovnih  šol, Osnovna 

šola Dolenjske Toplice je edina šola na Dolenjskem vključena vanj. Cilj je postavitev mreže 

brezogljičnih šol. Namen projekta je oblikovanje mednarodne mreže brezogljičnih šol ter sistematičen 

način zmanjševanja ogljičnega odtisa šol in vzgoja mladostnikov. Eko šola smo že, ta projekt pa je 

nadgradnja. V projektu sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor. 

 

Pri investicijskem delu ravnateljica izpostavi ureditev nove učilnice za izvedbo individualnih ur z 

učenci, postavitev prezračevalnega sistema z meritvami, nakup zunanje blazine za skok v višino. Skupaj 

z občino ustanoviteljico se bo šola prijavila na razpis eko sklada za energetsko sanacijo preostalega dela 

šolske stavbe (vrtca in kuhinje).  

 

Glede ostalih dejavnosti pa je ravnateljica izpostavila prednovoletni bazar in ostale šolske prireditve v 

letošnjem letu. Zimsko pravljico z bazarjem, tudi stojnice in pevski zbor, bo šola pripravila zunaj pred 

šolo. Imeli bomo tudi prednovoletno prireditev, vendar se še ne ve ali v zaprtem ali odprtem prostoru. 

 

Nerealiziran je ostal 10-urni plavalni tečaj iz vrtca. Izveden bo v prvem razredu, ko se omilijo ukrepi, 

da bo varno in v skladu z zdravstvenimi priporočili. 

 

Zimska šola v naravi v 5. razredu bo izvedena na Soriški planini v prvem tednu januarja, zadnji vikend 

v januarju pa bodo v CŠOD Medved preživeli nadarjeni učenci. 

 

Z vsemi dejavnostmi zunanjih izvajalcev za učence se bo poskušalo nadaljevati dokler bo le mogoče, 

tako z robotiko, glasbeno šolo in vsemi športnimi dejavnostmi.  

 

Izobraževanja v tem šolskem letu bodo tako za zaposlene strokovne delavce kot tudi za učence in njihove 

starše povezana z IKT (elektronskimi mediji in varnostjo na internetu). Tudi staršem bodo ponujene 

delavnice oz. izobraževanje na to temo v šolski računalniški učilnici, predvideni čas je 

oktober/november.  

MIZŠ in Arnes sta podpisala sporazum, o nakupu računalnikov za vse slovenske šole, tako bo šola dobila 

6 novih računalnikov za učence. Imajo tudi tablice, ki jih bodo razdelili učencem, ki tega nimajo. 
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Barbara Papež Lavrič pravi, da pogreša zapis o kariernih dnevnih. 

 

Svetovalna delavka odgovarja, da srednje šole ne bodo izvajale tehničnih dni, prihajale pa bodo po 

osnovnih šolah. V načrtu imajo tržnico znanja, ampak je v tem času vprašljiva izvedba. Mišljene so tudi 

delavnice poklicne vzgoje, v manjših skupinah, za zainteresirane učence.  

 

Ravnateljica pripomni, da nas Srednješolski center Novo mesto za dneve dejavnosti ne sprejme, da so 

se šole precej zaprle za zunanje obiskovalce, da nas Terme Krka pa sprejmejo. 

 

Svetovalna delavka pravi, da imamo individualne razgovore z otroci in starši glede karierne orientacije. 

Pravi, da že od 6. razreda naprej ponujamo informacije glede tega. 

 

Ravnateljica pravi, da vseh stvari ne bomo mogli izpeljati, vendar se bomo potrudili, da čim več vsebin 

realiziramo. 

 

Prav tako Helena Arzenšek Krajačič pove, da imamo z RIC Novo mesto planirano predstavitev glede 

kariernega razvoja, vendar se še ne ve ali bo realizirano. 

 

Klavdija Pavlin pohvali investicije, vendar pove, da je garderoba na razredni stopnji v slabem stanju.  

 

Ravnateljica odgovori, da prostorsko in po požarnem redu ni izvedljivo, da bi imel vsak učenec svojo 

omarico. V nekaj letih pa je načrt, da imajo učenci od 1. do 5. razreda skupno garderobo z omaricami 

po razredih. 

 

Na predlog, da bi učenci imeli tudi kartico za vstop v šolo ( poenoteno s kartico za kosilo) ravnateljica 

odgovori, da je predlog sicer dober, vendar morajo na dolgi rok poiskati rešitev, ki bo varna.   

 

Ker ni bilo več razprave, je predsednica Barbara Gril Razboršek predlagala, da Svet staršev sprejme 

naslednji sklep: 

 

Sklep 4/1 

Svet staršev se je seznanil z LDN Osnovne šole Dolenjske Toplice za šolsko leto 2020/2021. 

Sklep so soglasno potrdili vsi člani. 

 

K točki 6: Obravnava LDN vrtca za leto 2020/2021 

 

Ravnateljica nadaljuje s predstavitvijo LDN vrtca za leto 2020/2021, in sicer pove, da je vpisanih 165 

otrok, malo manj kot lansko leto. Predvsem zaradi epidemije so imeli manj vpisa, bilo je pa tudi nekaj 

izpisov. Skupine so lepo popolnjene, imajo protokol, ki se ga držijo, upoštevajo varnostne ukrepe, ni 

prehajanja vzgojiteljic in čim manj je mešanja otrok med skupinami. 

 

Ravnateljica predstavi teden mobilnosti v okviru prednostne naloge vrtca Trajnostna mobilnost. V petek, 

18. 9. 2020, je bilo zaprto parkirišče pred vhodom zaposlenih v šolo, kjer so se odvijale razne dejavnosti 

za otroke, povezane  s prometom. Pove še, da predstava vzgojiteljic za otroke bo, predstava staršev za 

njihove otroke pa v letošnjem šolskem letu odpade. Prav tako načrtujejo obisk Kekčeve dežele in 

obeležitev 30-letnice Gumbarije, vendar se še ne ve, v kakšni obliki jo bodo lahko izpeljali. Lani so 

otroci odšli v gledališče Anton Podbevšek Teater, tega letos ne načrtujejo. Načrtujejo pa, da bo ponovno 

prišel Pavle Ravnohrib in z otroki izvedel pravljično uro. Tudi obisk knjižnice bo letošnje šolsko leto 

drugačen. Knjižničarka bo prišla na obisk v oktobru in imela knjižnično uro zunaj, v okolici vrtca. Prav 

tako je v načrtu obisk CŠOD v Črmošnjicah za 3 dni, tudi prespali bodo v vrtcu. 

 

eAsistent je novost, starši ga ažurno uporabljajo. Izkazal se je za pozitiven doprinos h komunikaciji med 

starši in vrtcem. Starši imajo vpogled v dejavnosti, ki jih imajo njihovi otroci, prav tako dobijo obvestila 
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vzgojiteljic in ravnateljice. To je tudi razlog, da je vrtec kupil novo računalniško opremo in nudil 

usposabljanja za zaposlene. 

 

Ravnateljica pove, da plesnih uric ne izvajajo več v vrtcu, ampak jih zunanji izvajalec izvaja v KKC 

Dolenjske Toplice. 

 

Vprašanj ni. 

 

Predsednica Barbara Gril Razboršek je predlagala, da Svet staršev sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep 5/1 

Svet staršev se je seznanil z LDN vrtca Gumbek za šolsko leto 2020/2021. 

Sklep so soglasno potrdili vsi člani. 

 

K točki 7: Seznanitev z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda 2020/2021 

 

Svetovalna delavka pove, da je Vzgojni načrt predpisan s strani zakonodaje, prav tako tudi elementi 

vzgojnega načrta. Vsako leto ga dopolnjujemo, prečistimo, zaprosimo za mnenja. Vzgojni načrt je 

obravnavan na pedagoški konferenci, tudi učenci in starši sodelujejo pri pripravi načrta. Vzgojni načrt 

je potrebno uporabljati, saj če ga ne, potem nima takega učinka, kot ga pričakujemo. Tudi učenci se 

strinjajo, da pravila morajo biti in da jih vsi upoštevajo. Izrazili pa so mnenje, da bi nekateri učitelji 

lahko bili tudi bolj strogi. 

 

Svetovalna delavka nadaljuje, da je na šoli preveč nespoštljivega vedenja, fizičnega nasilja sicer ne 

opažajo, je pa več psihičnega, kot je ogovarjanje, zmerjanje... To opažajo tudi učitelji, tako do ostalih 

zaposlenih kot do učencev. Letošnje leto bo posvečeno medsebojni komunikaciji. 

 

Vzgojni ukrepi morajo biti, ker predstavljajo nek okvir, da otroci vedo kaj je prav in kaj ne. Asistenca 

se je izkazala kot pozitivna stvar, tako učencem, kot učiteljem. 

 

Dodana je ena nova kršitev v nabor le-teh in sicer, če učenec ne upošteva epidemioloških pravil in 

higienskih.  

 

Šola je s trenutnim stanjem zadovoljna in upa, da ne bodo imeli večjih vzgojnih težav. 

 

K točki 8: Seznanitev s Hišnim redom 2020/2021 

 

Svetovalna delavka nadaljuje s Hišnim redom in pove, da je napisan v modelu A, kot da imajo šolo 

povsem odprto. V času razmer povezanih s Covid-19 Hišni red Osnovne šole Dolenjske Toplice 

smiselno dopolnjuje dokument Dopolnitev Hišnega reda Osnovne šole Dolenjske Toplice s 

predvidenim protokolom ravnanja za zajezitev nevarnosti širjenja okužbe s Covid-19. Dežurnega 

učenca na predmetni stopnji ni več, saj se od njega ne more zahtevati, da sprejema ljudi, prav tako je 

šola zaklenjena in zato dežurni učenec ni več potreben. Hišni red se torej glede na model, v katerem se 

šole trenutno nahajajo, spreminja, Vzgojni načrt pa ostane pri vseh modelih enak. 

 

Ravnateljica dodaja, da je s tem tednom razlika pri odprtosti šole in sicer, da je na predmetni stopnji 

odprta od 7.00, na razredni pa od 6.30. Ker na predmetni stopnji pred 7. uro zjutraj ni bilo nobenega 

učenca, so s tem tednom poskusno vrata odprta od 7.00 naprej, če bi pa kakšen učenec prišel že pred to 

uro, pa pride na vhod razredne stopnje. 

Vse učence v jutranjem varstvu beležijo, torej vsi, ki čakajo v jedilnici, so zapisani zaradi sledljivosti, 

če bi se pojavila okužba na šoli. 

 

Ker ni bilo nobenih vprašanj je Barbara Gril Razboršek predlagala, da Svet staršev sprejme naslednji 

sklep: 
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Sklep 6/1 

Svet staršev se je seznanil z Vzgojnim načrtom, s Pravili šolskega reda in s Hišnim redom Osnovne 

šole Dolenjske Toplice za šolsko leto 2020/2021. 

Sklep so soglasno potrdili vsi člani. 

 

 

K točki 9: Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev 

 

Barbara Gril Razboršek pove, da bo potrebno izvoliti nove člane predstavnikov staršev v Svet zavoda. 

Pove, da se bo najkasneje v decembru izvedla seja, na kateri se bo volilo nove člane in sicer 2 

predstavnika šole in 1 predstavnika vrtca.  

Predstavnici vrtca je zaradi prehoda otroka iz vrtca v šolo konec šolskega leta 2019/2020 potekel 

mandat. Nadomestnega člana za 4 mesečni mandat ni smiselno voliti.  

 

Barbara Gril Razboršek je predlagala, da Svet staršev sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep 7/1 

Volitve vseh treh članov predstavnikov staršev v Svet zavoda se izvedejo na naslednji seji Sveta 

staršev. 

Sklep so soglasno potrdili vsi člani. 

 

Postavljeno je bilo vprašanje glede zbiranja starega papirja. 

 

Ravnateljica odgovori, da bo v novem Vrelcu poziv oz. vabilo za zbiralno akcijo papirja v mesecu 

oktobru. 

 

Maja Smerdu vpraša, kaj je bilo z denarjem, ki je bil doniran za obisk Kekčeve dežele. 

 

Andreja Mlakar pove, da z nakazilom ni seznanjena, za Gumbarijo ja, za Kekčevo deželo pa ne. Prav 

tako tudi ravnateljica ni seznanjena z nakazilom, pravi, da se bo pozanimala v računovodstvu. 

 

Maja Smerdu nadaljuje, če bi se sredstva lahko upoštevala za plavalni tečaj? 

 

Ravnateljica odgovarja, da bo preverila, koliko denarja je bilo nakazanega. V poštev pride tudi plavalni 

tečaj. 

 

Barbara Gril Razboršek pove, da je gospa Tomašič, ki je bila predsednica šolskega sklada, podala 

odstopno izjavo, zato je potrebno izvoliti novega člana.  

 

Urška Vidic sprejme kandidaturo za članico šolskega sklada, zato predsednica predlaga naslednji sklep: 

 

Sklep 8/1 

Za članico šolskega sklada Osnovne šole Dolenjske Toplice se imenuje Urško Vidic. 

Sklep so soglasno potrdili vsi člani. 

 

Ravnateljica še pove, da se bo v oktobru začela interesna dejavnost RIC-a Robotika. En del krijejo starši, 

en del pa občina. Tečaj bodo ponudili tudi za starejše učence, za predmetno stopnjo, vendar mora biti 

dovolj prijav. Predviden termin za razredno stopnjo je v ponedeljek od 15.15 do 16.45, za predmetno 

stopnjo pa četrtek od 15.00 do 17.00. 

 

Ravnateljica nadaljuje o zobnih ščetkah za vrtec. Razloži, da prihajajo pripombe staršev o tem, da so 

ščetke predrage in da bi raje nabavili cenejše zobne ščetke. Vrtec bo zagotavljal samo kvalitetne zobne 

ščetke, ki pa so dražje. Ravnateljica želi, da se sprejme sklep o nabavi zobnih ščetk. 
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Barbara Gril Razboršek je predlagala, da Svet staršev sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep 9/1 

V kolikor bo šola nabavila zobne ščetke za vrtec, bo nabavila kvalitetne ščetke po posvetu z 

zobozdravstveno službo. 

Sklep so soglasno potrdili vsi člani. 

 

Ravnateljica nadaljuje glede sestankov, da če se slučajno zgodi, da ne bodo mogoči v fizični obliki, 

predlaga, da bi bili videokonferenčni, preko zooma.  

Glede govorilnih ur in roditeljskih sestankov v oktobru, jo zanima mnenje, če bi se strinjali, da bi jih 

imeli videokonferenčno in elektronsko. Vrtčevski pa bi bili še v živo.  

 

Barbara Papež Lavrič pravi, da to ni v redu. Predlaga ure in da se jih starši držijo, da se ne srečujejo. 

Želi, da stremimo k socialnemu stiku, da se ne distanciramo in odmikamo od tega, za kar smo 

ustanovljeni. Če bi potekali sestanki, tako roditeljski ali govorilne ure ali pa seje doma, preko videa, 

meni, da nekateri nimajo primernih prostorov, da se doma ne morejo tako skoncentrirati, kot v živo. 

 

Bojan Kukman pa po drugi strani pove, da ima pozitivne izkušnje z videokonferencami. Pohvalil je IKT 

znotraj šole. Pohvalil je pregleden način dela v času pouka na daljavo. Pove tudi, da s tem tednom odpre 

e-Asistent svojo aplikacijo za sestanke na daljavo. Pravi da zadeva funkcionira in da bi lahko bile tudi 

dopoldanske govorilne ure izvedene na tak način. Pohvalil je odprtje šole zjutraj ter nivo angleščine z 

učiteljico Ano Marijo Resnik in prosil, da se ji poda pohvala. Pravi, da se je nivo angleščine dvignil. Je 

pa kritičen glede količine hrane, ki jo dobijo učenci. Pravi, da so porcije premajhne. Predlagal je, da 

imajo dodatno na voljo tudi sadje. 

 

Ravnateljica odgovori, da se je nivo prehranjevanja v učilnicah popravil. 

 

Maja Smerdu opozori, da je bilo za Peš bus premalo informacij, informacije bi bile potrebne že prej. 

Potrebno bi bilo vključiti tudi ostale okoliške vasi. 

 

Ravnateljica pojasnjuje, da Peš bus ni najbolje uspel, da je bilo premalo udeležencev. Za Podturn in 

Meniško vas se bo preverilo, če bi ga izvajali v pomladanskem času.  

 

Bojan Kukman je povedal, da je bil predlog “razširitve” Peš busa podprt tudi s strani nekaterih 

upokojencev, ki so v projektu pripravljeni sodelovati. 

 

Starši so predlagali, da bi se športni in naravoslovni dnevi čim prej izvedli, če slučajno pride do zaprtja. 

Prav tako so izrazili dilemo glede skupne nabave likovne opreme. Prosijo, da bi se nabava izvedla za 

vse skupaj tudi na razredni stopnji oziroma, da bi se dala enotna navodila.  

 

Klavdija Pavlin pove, da se je na razredni stopnji nivo angleščine dvignil, da pa je še vedno problem pri 

višjih razredih. 

Starši so se ponovno pritožili nad tem, da se pri pouku slovenskega jezila ne pišejo spisi.  

Ravnateljica odgovori, da bi jih morali pisati marca/aprila, vendar jih zaradi zaprtja v času epidemije 

niso, da pa jih zagotovo bodo v letošnjem šolskem letu. 

Ravnateljica pove tudi, da bodo učitelji naslednji teden v ponedeljek oddali svoje letne priprave, ki jih 

bo pregledala in preverila, kdaj so vključeni spisi. 

 

Bojan Kukman predlaga, da bi imeli od 6. do 9. razreda preizkus preverjanja znanja angleščine, da 

preverijo ali so učenci kaj napredovali. 

 

Ravnateljica odgovarja, da bo šola v naslednjih letih našla način za preverjanje znanja angleškega jezika.  

 

Bojan Kukman nadalje sprašuje kaj je s knjižnico? Potrebna je modernizacija. Pada obisk knjižnice. 
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Ravnateljica pojasni, da je tudi prenova knjižnice v načrtu v nekaj letih. 

 

Barbara Gril Razboršek opozori na to, da so učenci devetih razredov prestrašeni, da bodo ostali brez 

valete, informativnih dni, zaključnega izleta, dejavnosti.  

 

Ravnateljica odgovori, da imajo v maju mišljen obisk adrenalinskega parka namesto obiska Gardalanda. 

Razmišlja pa se še, kako bi izvedli valeto. 

 

Tatjano Špelič zanima, če se lahko šola na hitro odloči, da bo športni dan »iz danes na jutri«, torej da ne 

sledimo izključno načrtovanim datumom? Sploh v zimskem času je težava v tem, kdaj je sneg. 

 

Ravnateljica bo upoštevala predlog in hkrati pove, da bi v petek morali imeti evropski dan športa, vendar 

bodo zaradi napovedi slabega vremena izvajali samo notranje aktivnosti, s četrtkom pa tudi zunanje. 

 

Maja Smerdu bi želela, da se pri interesnih dejavnostih, zaradi prevelikega vpisa, ne odstrani določene 

razrede. Ne samo gimnastiko, ampak tudi atletiko bi lahko imeli tudi nižji razredi.  

 

Starši so spraševali, zakaj so črtali športne urice za prve razrede in zakaj nimajo nobenih športnih 

aktivnosti. Želeli bi, da se tudi za prve razrede v program uvrsti kakšna športna dejavnost. 

Ravnateljica odgovarja, da so jih črtali zaradi trenutnih razmer, predvsem zaradi varnostnih in higienskih 

ukrepov. Ponudili pa so izobraževanja IKT. 

 

Saša Škedelj je izrazila dvom glede nošenja mask, da so učenci zaspani, da jim pada koncentracija. 

Helena Arzenšek Krajačič odgovarja, da učenci v razredih nimajo maske, da so jim omogočili razmak 

1,5 m, da pa so otroci, ki jih želijo nositi kljub temu, da tega od njih ne zahtevajo.  

Ravnateljica pove, da imajo učenci maske samo na hodnikih. Nekateri učenci pa jih res želijo nositi ves 

čas.  

 

Starše zanima, če je mogoče dobiti kakšno pijačo pri kosilu.  Poudarijo tudi, da so jedilniki prepozno 

objavljeni na spletni strani šole.  

Ravnateljica odgovarja, da se pri jedi odsvetuje pitje in zato so to na šoli pred leti, še v času prejšnje 

organizatorke prehrane, ukinili. 

 

Tatjana Špelič predlaga, da bi mini bus, ki vozi proti Občicam, zimski čas upošteval ob res slabem 

zimskem vremenu, drugače pa bi vozil po letnem razporedu prog. 

Ravnateljica pravi, da je bolje, da ostane tako kot je.  

 

Barbara Gril Razboršek razloži, da so prevozi stvar občine. Vprašanje naj se naslovi na občinsko upravo. 

 

Tea Grgič postavi vprašanje glede eAsistenta za vrtec: nimajo namreč možnosti poslati sporočilo 

vzgojiteljici.  

Ravnateljica ji je odgovorila, da trenutno eAsistent te možnosti ne ponuja. 

  

Aljaž Bevec pove, da se mu zdi smiselno, da bi bila tudi pomočnica vzgojiteljice prisotna pri govorilnih 

urah s starši in ne samo vzgojiteljica oddelka. 

Ravnateljica odgovarja, da se pogovarjajo o tej možnosti in da je prišel tak predlog tudi s strani  

pomočnic vzgojiteljic. 

 

Tea Grgič pove, da v vrtcu pri skupini Sončki ni bilo nobenih govorilnih ur zaradi bolniške. Zato se ji 

zdi res smiselno, da bi imele govorilne ure tudi pomočnice vzgojiteljic. Pripomni še, da je v vrtčevski 

prehrani preveč makaronov, tudi v enolončnicah. 

 

Barbara Gril Razboršek pravi, da bi bilo potrebno imenovati novo članico v komisijo za prehrano, 

mandat je eni od članic zaradi odhoda otroka v srednjo šolo namreč potekel. Za novo članico se javi Tea 

Grgič. 
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Sklep 10/1 

Za nadomestno članico komisije za prehrano se imenuje Teo Grgič.  

Sklep so soglasno potrdili vsi člani. 

 

Ker ni bilo več vprašanj, predlogov ali pobud je predsednica Barbara Gril Razboršek predlagala, da se 

sestanek zaključi. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 19.30. 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Neja Jedlovčnik, dipl. upr. ved (UN)   Barbara Gril Razboršek  


