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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: 900-5/2021/6 

       

 

 

ZAPISNIK 

 

3. sestanka Sveta staršev, ki je bil dne 24. 5. 2022 ob 17. uri v jedilnici šole 

 

 

Prisotni: Eva Čih, Mišel Gorše, Teja Mohorič, Uroš Štih, Bojan Kukman, Barbara Papež Lavrič, Nastja 

Turk Bokan, Katja Lazič Mikec, Petra Kukman, Andreja Špelič, Aljaž Bevec, Damjana Bradač 

Zupančič, Sara Kotnik, Petra Čuk, Blaž Gutman. 

 

Ostali prisotni: ravnateljica Andreja Koščak, prof., pomočnica ravnateljice za šolo Simona Tihole, 

prof., pomočnica ravnateljice za vrtec Ariadna Agnič, dipl. vzg., vodja vrtčevske prehrane, svetovalna 

delavka mag. Helena Arzenšek Krajačič, prof. 

 

Opravičeno odsotni:  
Gregor Sepaher, Karmen Potočar. 

 

Ostali odsotni:  
Janja Bučar Turk, Barbara Pezdirc, Maja Smerdu, Aleš Lavrič, Klavdija Pavlin, Dragica Kren, Saša 

Škedelj, Anja Vidrih, Mateja Šenica, Darja Kralj. 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev potrditve zapisnikov 2. sestanka Sveta staršev z dne 9. 12. 2021, 1. korespondenčne 

seje Sveta staršev z dne 15. 12. 2021 in 2. korespondenčne seje Sveta staršev z dne 17. 12. 2021. 

2. Soglasje k predlogu ravnateljice o skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2022/2023. 

3. Soglasje k predlogu za nabavo likovnega materiala.  

4. Informacije ravnateljice. 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev. 

 

Predsednica Sveta staršev je nagovorila vse prisotne. Ugotovi, da je prisotnih 15 staršev in da število 

prisotnih zadošča sklepčnosti.  

 

Vsi prisotni člani se strinjajo z dnevnim redom.  

Dnevni red je potrjen. 
 

K točki 1: Ugotovitev potrditve zapisnikov 2. sestanka Sveta staršev z dne 9. 12. 2021, 1. 

korespondenčne seje Sveta staršev z dne 15. 12. 2021 in 2. korespondenčne seje Sveta staršev z dne 

17. 12. 2021. 

 

Predsednica Sveta staršev pove, da so bili vsi trije zapisniki priloga k vabilu. Izpostavila je, da so bili 

znotraj 2. korespondenčne seje imenovani 4 predstavniki v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ 

Dolenjske Toplice. Izglasovani so bili naslednji predstavniki: Karmen Potočar, Mateja Šenica, Petra 

Kukman in Eva Čih. 
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Predsednica Sveta staršev doda, da ni bilo pripomb na zapisnik 2. sestanka Sveta staršev z dne 9. 12. 

2021, na zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta staršev z dne 15. 12. 2021 in na zapisnik 2. 

korespondenčne seje Sveta staršev z dne 17. 12. 2021, zato so zapisniki potrjeni v skladu s poslovnikom. 

 

SKLEP 1/3: 

Vsi prisotni člani se strinjajo s potrditvijo zapisnika 2. sestanka Sveta staršev z dne 9. 12. 2021, 1. 

korespondenčne seje Sveta staršev z dne 15. 12. 2021 in 2. korespondenčne seje Sveta staršev z dne 

17. 12. 2021. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 2: Soglasje k predlogu ravnateljice o skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 

2022/2023. 

 

Ravnateljica pove, da se seznam učnega gradiva ne razlikuje veliko od lanskega leta. Z novim šolskim 

letom se ukinja samostojni delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu. Lani so ga učenci izjemoma imeli, 

ker ni bilo potrjenega novega učbenika za zgodovino. Kjer so prenovljene vsebine v novi izdaji, je to 

zabeleženo, ostalo je nespremenjeno. 

 

SKLEP 2/3:  

Svet staršev je z dvigom rok podal soglasje k predlogu ravnateljice o skupni nabavni ceni učnega 

gradiva za šolsko leto 2022/2023. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3: Soglasje k predlogu za nabavo likovnega materiala. 

 

Ravnateljica pove, da je tudi letos profesorica likovne umetnosti predlagala prispevek k nabavi 

likovnega materiala. Kot vsako leto znaša prispevek do 5 evrov. Vsako leto tudi zapiše, koliko se 

dejansko zapravi za likovni material. Taka nabava likovnega materiala je bolj racionalna, pripomočki 

pa učence čakajo v šoli. 

 

Predstavnik staršev pohvali predlog k nabavi likovnega materiala. 

 

SKLEP 3/3:  

Svet staršev je z dvigom rok podal soglasje k predlogu za nabavo likovnega materiala. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4: Informacije ravnateljice. 

 

Ravnateljica povzame dogodke v tekočem šolskem letu. Pove, da so tako v šolskem kot v vrtčevskem 

prostoru opravili vse dejavnosti (CŠOD – v naslednjem tednu bo šolo v naravi obiskal še 8. razred, 

udeležili so se tekmovanj iz znanja in športa, vrtec je obiskal Kekčevo deželo, prespali so v vrtcu…).  

Ravnateljica lepo povabi vse starše na 30. Gumbarijo, ki bo v petek, 27. 5. 2022,  ob 17.00 na šolskem 

igrišču ob OŠ Dolenjske Toplice, po dogodku pa povabi v Sitarjevo hišo na razstavo, kjer si lahko v treh 

nadstropjih ogledajo razstavo »Gumbarija nekoč in danes«. Kar se tiče zaključka šole, pa bodo tako kot 

lansko leto predzadnji dan pouka v četrtek, 23. 6. 2022, pripravili stojnice s predstavitvijo aktivnosti v 

iztekajočem se šolskem letu ter nekaj dejavnosti in iger za prijeten zaključek šolskega leta. Dela se tudi 

na novogradnji vrtca. PZI je že v zaključni fazi, v jesenskem času pa naj bi se začela gradbena dela. 

Glede na zasnovani načrt, nas čaka zelo lep vrtec.  

 

Kar se tiče gradiv za šolo je imela ravnateljica vprašanje za starše in sicer zanima jo, ali šola zopet objavi 

na spletno stran 3 ponudnike s šolskimi gradivi. Založbe bi pripravile sezname, šola pa bi na svoji spletni 

strani objavila e-povezave.  

 

Predstavniki staršev se strinjajo z ravnateljico, da šola na svoji spletni strani objavi 3 ponudnike in 

povezave do šolskih gradiv za prihodnje šolsko leto. 
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Ravnateljica pove, da CŠOD Kranjska gora - zimske šole v naravi - nismo dobili, je pa rezervirana 

Soriška planina. Tudi za vrtec je dogovor za tabor, vendar zaenkrat ponudniki želijo, da rezerviramo 5 

dni, ne samo 3 dni. Pripravlja se nova spletna stran šole, ki bo delovala tudi na pametnem telefonu. 

Dokončana bo do konca avgusta oz. pred pričetkom novega šolskega leta. 

 

Ravnateljica za zaključek pove, da v šoli nimajo mikroskopa, zato pozove starše, da pomagajo pri 

iskanju posameznika ali podjetja, ki bi doniral mikroskop šoli za pouk naravoslovja in kemije, saj so ti 

izredno dragi. 

 

K točki 5: Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev. 

 

 Predstavnik staršev vrtca pove, da so se nanj obrnili starši glede obvestil. Zanima jih, ali bi lahko 

starše o dejavnostih dnevno obveščali? 

Ravnateljica vpraša ali je teh informacij premalo in doda, da ni problem povečati informacij, skrbi jo, 

da ne bo teh informacij v enem tednu preveč. 

Pomočnica ravnateljice za vrtec pove, da bodo letos evalvirali in odpravili pomanjkljivosti eAsistenta. 

Sprejme se dogovor, da se na prvem roditeljskem sestanku starši posameznih skupin odločijo o frekvenci 

obveščanja preko eAsistenta. 

 

 Predstavnika staršev zanima ali je dogodek Gumbarija za celo družino ali samo za otroke? 

Ravnateljica pove, da je to dogodek za vse, za celo družino. 

 

 Predstavnik staršev izpostavi problem in sicer, da je uvodni roditeljski sestanek istočasno za vse 

razrede osnovne šole in to povzroča težave pri starših, ki imajo več kot enega otroka.  

Ravnateljica želi, da na prvem uvodnem sestanku ona vsem poda nekaj osnovnih informacij. Doda pa, 

da bo sestanek za vrtec že v avgustu, tako da bi bila lahko sestanka za razredno in predmetno stopnjo v 

začetku septembra ločena. Sprejme se dogovor, da bo izvedba prvega roditeljskega sestanka terminsko 

ločena za razredno in predmetno stopnjo. 

Predstavnik staršev pohvali možnost izbire govorilnih ur v šoli. Starš lahko pride osebno na govorilne 

ure ali pa se jih udeleži na daljavo preko spleta.  

 

 Predstavnik staršev vpraša ali je bilo izvedeno slikanje v vseh oddelkih. 

Pomočnica ravnateljice za vrtec odgovori, da se skupina na dislokaciji še ni slikala. 

 

 Predstavnik staršev pove, da glede na to, da so sproščeni ukrepi, bi lahko tudi za drugi razred 

organizirali kakšen izlet. 

Ravnateljica odgovori, da kar je bilo načrtovano in planirano, je bilo izvedeno. Tudi v drugem razredu 

so izvedli vse dneve dejavnosti. 

 

 Predstavnik staršev vpraša, zakaj ni več tipičnih končnih izletov. 

Ravnateljica odgovori, da so vse dejavnosti izvedene preko dnevov dejavnosti. 

Predstavnik staršev predlaga, da bi lahko vsak razred spoznal vsako leto en kraj Slovenije. 

 

 Predstavnik staršev vpraša ali je šola še vedno zaprta (zaklenjena)? Ker starš, ko pride po otroka, 

ni rečeno, da pride točno ob uri, nato mora čakati naslednjo določeno uro. 

Ravnateljica odgovori, da je šola zjutraj odprta in bo ostala odprta za vse učence, po pouku pa je za 

učence, ki so vpisani v podaljšano bivanje, čas, ko starši pridejo ponje, določen. Zato delo teče bolj 

umirjeno in je podaljšano bivanje namenjeno tudi drugim šolskim dejavnostim ter domačim nalogam. 

Stalno odpiranje vrat je zelo moteče.  

 

 Predstavnik staršev vpraša, koliko učencev je v podaljšanem bivanju? 

Svetovalna delavka odgovori, da od 21 do 28 na oddelek. Po koroni so rabili nekaj časa, da so prišli 

nazaj v ustaljen sistem. Ker je šola zaprta, imajo tako učenci kot tudi učitelji svoj mir, da opravijo 

domače naloge, izvedejo različne ustvarjalne in športne dejavnosti. Učenci tudi točno vedo, kdaj gredo 

domov. 
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 Predstavnik staršev vpraša, če se kaj ve glede vrtov in čebelnjaka - nadomestna lokacija, ko se 

bo gradil novi vrtec. 

Ravnateljica odgovori, da čebelnjak tukaj ne bo mogel ostati, ker bi bil preblizu vrtca, za šolski vrt pa 

že imajo idejo o novi lokaciji.  

 

 Predstavnik staršev pove, da je opaziti grdo obnašanje otrok in slaba klima v oddelku 6. razreda 

po koroni, po koronskih ukrepih. So bili zelo dober razred, zdaj so se pa čisto razbili. Starša 

zanima ali je tudi v drugih razredih tako, ali je tako samo pri njih.  

Svetovalna delavka odgovori, da zaključujejo z učenjem nenasilne komunikacije v projektu VSUO za 

to šolsko leto. Pove, da se dinamika v oddelkih res spreminja. Učence učimo spoštljive komunikacije, 

ker jih veliko ne komunicira tako. Na šoli zelo veliko govorimo o besedni komunikaciji in spoštljivem 

odnosu. Koncentracija je nizka, ne zna se več poslušati drug drugega, veliko je res posledica korone. 

Skupaj z učitelji iščemo rešitve. Svetovalna delavka izpostavi, da so se pojavile tudi različne spletne 

skupine (viber, snapchat…), pri starejših učencih ima vsak oddelek svojo in tam se v popoldanskem 

času začne zmerjanje. Svetovalna delavka vpraša starše ali se pogovarjajo s svojimi otroki glede nasilja, 

poziva starše, da preverjajo pri svojih otrocih, kakšne vsebine dobivajo preko različnih skupin. V ''viber'' 

skupinah se pojavljajo grde stvari že od 3. razreda naprej. V šoli so sicer dovoljeni telefoni, vendar 

morajo biti izklopljeni.  

Predsednica Sveta staršev doda, da smo vsi odvisni od tehnologije, zasvojenost pa je večji problem. To 

gre vse tako hitro, da starši ne morejo nadzirati. Predlaga, da šola starše ozavesti o teh stvareh, da 

predlaga kakšno izobraževanje.  

Svetovalna delavka odgovori, da bi lahko predlagali predavanja, vendar po navadi ni odziva staršev. 

Predstavnik staršev predlaga, da bi se predavanja lahko udeležili starši skupaj s svojimi otroki. 

 

 Predstavnik staršev meni, da naši lanski odličnjaki na srednjih šolah nimajo znanja.  

Ravnateljica pove, da so se v preteklem obdobju zgodile določene kadrovske menjave učiteljev, za 

katere meni, da bodo dolgoročneje izboljšale nivo znanja učencev in bodo na ta način bolje opremljeni 

z znanjem v srednjih šolah. Pojasni, da učitelji ugotavljajo, da se premalo pozornosti polaga  uspešnejšim 

učencem. Sicer se izvaja dodatni pouk in interesne dejavnosti, vendar dolgoročnega interesa in 

motivacije učencev žal ni. 

 Predstavnik staršev izrazi pohvalo učiteljici matematike na predmetni stopnji, ker vztrajno dela 

z učenci pri dodatnem pouku. 

Ravnateljica k mnenju predstavnika staršev doda, da je naloga tudi na starših, da svoje otroke motivirajo 

k obiskovanju dodatnega pouka ter vztrajajo pri njihovem rednem obisku. 

 

 Predstavnica Sveta staršev pohvali učitelje, ki delajo na Erasmus+ in Spirit projektih.  

 

 Predstavnica Sveta staršev izpostavi zaskrbljujoče psiho-fizično stanje učencev v Sloveniji, ki 

je bilo ugotovljeno ob testiranju za športno vzgojni karton in na katero opozarjajo strokovnjaki. Vodstvo 

šole poziva, da ne čaka na ustrezne ukrepe na nivoju države, temveč, da aktivno pristopi k reševanju te 

problematike na občinskem nivoju, saj osnovna šola kot taka mora predstavljati osrednje gonilo 

vzpodbujanja otrok k promociji športa in aktivnemu športnemu udejstvovanju. V naslednjem šolskem 

letu pri pripravi novega LDN-ja pričakuje zapisano prioriteto športnim aktivnostim, promociji športa in 

jasno zapisane ukrepe ter naloge, ki bodo vključevale intenzivnejše povezovanje in sodelovanje šole z 

društvi in klubi, ki delujejo na področju športa. 

 

 Predstavnika staršev zanima ali so prišli kuhinjski kotli. 

Ravnateljica odgovori, da so kuhinjski kotli že nabavljeni in v uporabi.  

 

 Predstavnika staršev zanima, kako je s hrano, če so učenci zadovoljni. 

Ravnateljica pove, da se šolski parlament 1-krat letno sestane z njo, kjer ji učenci povedo svoja mnenja, 

opažanja in predlaga spremembe, ki si jih želijo na šoli. Predstavnica oddelčne skupnosti predmetne 

stopnje je povedala, da so učenci z novo kuhinjo in hrano veliko bolj zadovoljni, posebno so pohvalili 
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prijaznost zaposlenih. Kot se vidi v jedilnikih, jedi izbirajo tudi učenci. Za Gumbarijo bodo v kuhinji 

pripravili dvonadstropno torto. Tudi tabor Mojca se zopet vrača, v času poletnih počitnic bo namreč 

Slorest d. o. o. pripravljal obroke za njih. Ravnateljica pove, da tudi pomočnica ravnateljice za vrtec 

zelo lepo sodeluje z njimi in je njihovo sodelovanje zelo konstruktivno. Pomočnica ravnateljice za vrtec 

doda, da je tudi vodja kuhinje izredno dostopen. Lahko se mu posredujejo želje, tudi težave se hitro 

odpravijo. Novi kader se je ustalil, sedaj poznajo otroke in vse lepo teče.  

 

Ker ni bilo več vprašanj, predlogov ali pobud, je predsednica predlagala, da se sestanek zaključi. 

 

Sestanek se je zaključil ob 18.57. 

 

 

Zapisala:                Predsednica Sveta staršev: 

Suzana Turk, dipl. upr. ved (VS)              Barbara Papež Lavrič, l.r. 

 

 

 

 


