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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: 900-3/2022/2 

       

 

ZAPISNIK 

 

1. sestanka Sveta staršev, ki je bil dne 20. 9. 2022 ob 17. uri v jedilnici šole 

 

 

Prisotni: Sandra Samida, Nina Pušič, Eva Čih, Špela Poreber, Mišel Gorše, Barbara Pezdirc, Teja 

Mohorič, Gregor Sepaher, David Fink, Barbara Papež Lavrič, Nastja Turk Bokan, Katja Lazič Mikec, 

Petra Kukman, Aleš Lavrič, Natalija Mavser – za njo je bila prisotna Biljana Suvajac, Maja Okršlar, 

Karmen Potočar, Petra Čuk, Mateja Šenica, Janja Cekuta, Sašo Lukež. 

 

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., predstavniki Sloresta d.o.o. Gregor Rajbar in Janez 

Korošec, Katja Bučar, prof., organizatorka šolske prehrane. 

 

Opravičeno odsotni: Uroš Štih, Klavdija Pavlin, Gregor Kavčič, Peter Skrabl, Petra Povše. 

 

Ostali odsotni: Viljem Volf. 

 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav. 

2. Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije. 

3. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2022/2023: 

- 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 2021/2022. 

5. Obravnava LDN šole za šolsko leto 2022/2023. 

6. Obravnava LDN vrtca za šolsko leto 2022/2023. 

7. Seznanitev z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda 2022/2023. 

8. Seznanitev s Hišnim redom 2022/2023. 

9. Cenik prehrane za šolsko leto 2022/2023 (predstavniki Sloresta d.o.o.). 

10. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev. 

 

 

K točki 1: Uvodni pozdrav 

Ravnateljica je pozdravila vse navzoče člane na 1. sestanku sveta staršev v šolskem letu 2022/2023. 

Prisotnih je bilo 20 predstavnikov staršev - sklepčnost. Ravnateljica je predstavila dnevni red. Vsi 

prisotni so se strinjali z dnevnim redom. Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

 

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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Starši predlagajo Barbaro Pezdirec za predsednico, Saša Lukeša za člana in Nastjo Turk Bokan  za 

članico mandatno-verifikacijske komisije.  Mandat komisije velja do konca tekočega šolskega leta. 

 

SKLEP 1/1 

Imenuje se mandatno-verifikacijska komisija v sestavi: 

– Barbara Pezdirec: predsednica 

– Sašo Lukeš: član 

– Nastja Turk Bokan: članica 

Vsi prisotni se strinjajo z imenovanjem mandatno-verifikacijske komisije. Sklep je soglasno 

sprejet. 

 

 

K točki 3: Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2022/2023: 

– 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. Mandatno-

verifikacijski komisija je pri zapisniku enega izmed oddelkov opazila pomanjkljivost, na katero je 

opozorila. Vsi ostali zapisniki so bili v redu, zato je komisija 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 potrjeni.  

 

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

staršev. Predlagali so Barbaro Papež Lavrič, ki je kandidaturo sprejela. Za namestnika predsednika Sveta 

staršev predlagajo Karmen Potočar, ki je prav tako sprejela kandidaturo.  

 

SKLEP 2/1:  

Za predsednico Sveta staršev se imenuje Barbaro Papež Lavrič, za namestnico predsednice pa 

Karmen Potočar. 

Vsi prisotni člani se strinjajo s sklepom. Sklep je soglasno sprejet. 

 

Ravnateljica je pri tej točki opozorila, da gospod Kukman Bojan ni predstavnik Sveta staršev v šolskem 

letu 2022/2023, član Sveta zavoda pa ostaja (mandat do leta 2025). V Zakonu o osnovni šoli je zapisano, 

da imajo vsi starši pravico kandidirati in biti člani Sveta zavoda, dokler imajo otroka v šoli. Kakorkoli 

se odločijo, je potrebno sprejeti ustrezen sklep. 

 

Predsednica Sveta staršev predlaga, da se ga vabi na sestanke Sveta staršev in da predstavlja starše v 

Svetu zavoda, zato se sprejme naslednji sklep. 

 

SKLEP 3/1:  

Na vse nadaljnje seje Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 se vabi tudi predstavnika staršev v 

Svetu zavoda, g. Bojana Kukmana. 

19 prisotnih članov se strinja s sklepom. 1 prisotni član je vzdržan. Sklep je sprejet. 

 

 

K točki 4: Poročilo o realizaciji LDN-jev šole in vrtca za leto 2021/2022 

Ravnateljica je predstavila Poročilo o realizaciji LDN-jev šole in vrtca. Pove, da so vse dejavnosti 

izvedli po načrtu. Izpostavila je Gumbarijo, ki je bila letos prenovljena in popestrena. Imeli so tudi 

razstavo ''Gumbarija nekoč in danes'' v Sitarjevi hiši. Izvedli so Cicidneve, obiskali Kekčevo deželo. 

Strokovne delavke so se udeležile izobraževanja Naj srček bije in pridobile certifikat. Vpis je nemoteno 

potekal po spremenjenem pravilniku. V vrtec so bili vključeni vsi vpisani otroci.  
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O šoli je povedala, da je bilo v šolo vpisanih 346 učencev. Tekom leta se je številka povečala na 355. 

Delo je potekalo po ustaljenem urniku. Kljub covid omejitvam so izvedli vse šole v naravi, razen ene. 

Ti sedaj odhajajo na tematski teden Ob robu morja v CŠOD Breženka (lanski 7. razred). 

Kar se tiče investicij, ravnateljica pove, da so preuredili sanitarije in garderobe pri učencih na predmetni 

stopnji, pobarvali fasado na predmetni stopnji, kupili 2 plinska kotla za kuhinjo, zamenjali svetila v 

kuhinji, uredili kabelsko kanalizacijo, dokupili garderobne omarice, škatle in zaboje (Erasmus+), uredil 

se bo oder z reflektorji, poskrbeli bodo za table in za napise za na stopnice (do oktobra), dokupili so 

računalniško opremo, dezinfekcijske čistilnike zraka, merili radon. Začelo se je z uresničevanjem 

gradnje vrtca, ki se bo konec oktobra začel graditi. 

 

Predsednica Sveta staršev odpira razpravo, pozove, če ima kdo vprašanja.  

 

Predsednica vpraša ravnateljico glede povprečja pri NPZ-jih. Pove, da so naši učenci pod povprečjem. 

Želi, da se ta trend obrne.  

Ravnateljica ji odgovori, da v tem šolskem letu uvajajo poskusno nacionalno preverjanje v 3. razredu. 

Pripravili pa so tudi strategijo, s katero bodo poskušali bolj motivirati učence za učenje, začenši z 

obiskovanjem dodatnega in dopolnilnega pouka. Apelirajo tudi starše, da svoje otroke spodbujajo pri 

tem. 

 

SKLEP 4/1:  

Svet staršev se je seznanil z Letnim poročilom o realizaciji LDN-jev šole in vrtca za leto 2021/2022. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K točki 5: Obravnava LDN-ja šole za šolsko leto 2022/2023 

Ravnateljica je predstavila načrt za to šolsko leto. Prednostna naloga ostaja Varno in spodbudno učno 

okolje. V šoli so se odločili tudi za drugo prednostno nalogo, ki  je 50 let osnovne šole Dolenjske 

Toplice.  Predvidene so 3 šole v naravi. CŠOD Murska Sobota za 3. razred, Zimska šola v naravi na 

Soriški planini za 5. razred in CŠOD Breženka za 8. razred. Pri NPZ-jih je ravnateljica omenila, da bodo 

učenci 9. razreda poleg matematike in slovenščine v šolskem letu 2022/2023 opravljali nacionalno 

preverjanje znanja iz predmeta domovinska in državljanska kultura in etika. Ravnateljica pove, da bi 

učencem zadnje triade ponudili ekskurzijo v tujino – London (agencija Twin). Ponovno želijo vpeljati 

sobotno šolo za nadarjene. Glede na okužbe, je dala ravnateljica predlog, da se ohrani hibridni pouk. Za 

konec ravnateljica izpostavi prednostne investicije v šolskem letu 2022/2023, ki so:  menjava 

prezračevalnega sistema v šolski kuhinji,  umestitev umivalnika v igralnico Muckov, sanacija tlakov v 

posameznih učilnicah in na posameznih delih hodnikov ter menjava talnih oblog, posodobitev 

računalniške opreme, meritve radona in druga vzdrževalna dela. 

 

Predsednica Sveta staršev odpira razpravo, pozove, če ima kdo vprašanja.  

 

Predstavnika staršev zanima glede urnika zvonjenja in časa kosila po razredih. 

Ravnateljica obrazloži, da so ohranili urnik kosil, kot je bil v času covida, saj se tako učenci ne mešajo 

med seboj. Organizacijsko je urejeno, časovnico zvonjenja pa se ne spreminja. Kar je zapisano v LDN-

ju, je uradni urnik zvonjenja. 

 

Predstavnika staršev zanima, zakaj bivši 7. razred nima šole v naravi. 

Ravnateljica odgovori, da zato, ker šola ni bila izbrana na razpisu. Bo pa zato v 8. razredu ponovna 

prijava, kjer meni, da bodo uspešnejši. 

 

Predstavnik staršev se zahvali za možnost hibridnega pouka. Otroci se s tem počutijo vključene v šolo 

in imajo stik s sošolci. 

 

Predstavnik staršev pove, da prihajajo pohvale za novega učitelja matematike.  

 

Predstavnik staršev pohvali predlog ekskurzije v London.  
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Predstavnik staršev pove, da se je glede branja spremenilo na boljše. Tudi spise se res piše, kot je bilo 

obljubljeno. 

 

 

SKLEP 5/1: 

Svet staršev se je seznanil z LDN-jem Osnovne šole Dolenjske Toplice za šolsko leto 2022/2023. 

Sklep je soglasno sprejet.  

 

Ob 18.00 sta se pridružila sestanku predstavnika Sloresta d.o.o. 

 

 

K točki 6: Obravnava LDN-ja vrtca za šolsko leto 2022/2023 

Ravnateljica pove, da je prednostna naloga v vrtcu, tako kot v šoli, Varno in spodbudno učno okolje. da 

se bosta vrtec in šola povezovala, bosta letos skupaj pripravila prednovoletni bazar (1. december) in 

izvedla tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo potekal skupaj (18. oktobra). Ravnateljica omeni, da se vse 

skupine v zgornjem vrtcu prehranjujejo v jedilnici.  

 

Kar se tiče dejavnosti, je ravnateljica izpostavila Cicidneve na Čatežu v CŠOD Čebelica, ki bodo 

potekali od 5. 12. 2022 do 7. 12. 2022 in Gumbarijo, ki bo v petek, 26. 5. 2023. Že s prihodnjem tednom 

odhajajo v vrtcu na ogled predstave v ATP. Dogovorjeno je bilo, da se starše vsakodnevno obvešča o 

dnevnih dejavnosti. Poziva pa vse starše, da če se pojavi pri otroku okužba, da se otroka zadrži doma. 

Pove, da so vsem zaposlenim zagotovljeni testi in maske, skrbi se za prezračevanje, razkuževanje in 

higieno. Otroci so tudi veliko zunaj. Kar se tiče govorilnih ur, ravnateljica pove, da se bodo izvajale 

tekoče – vsak drugi torek za šolo, vsak drugi četrtek za vrtec. Možnost govorilnih ur bo preko ZOOM 

povezave ali osebno. Pove tudi, da je šola zjutraj odklenjena. Ko se začne pouk pa se zaklene. Za vstop 

v šolo se pokliče v tajništvo.  

 

Predsednica Sveta staršev odpira razpravo, pozove, če ima kdo vprašanja.  

 

Predstavnik staršev vpraša glede govorilnih ur. Zanima ga zakaj je na voljo tako malo terminov.  

Ravnateljica mu odgovori, da ve, da so po potrebi vzgojiteljice in pomočnica ravnateljice za vrtec, 

dosegljive. 

 

Ob 18.12 se sestanku pridruži vodja šolske prehrane, Katja Bučar, prof. 

 

Predstavnik staršev izpostavi igralnico pri Muckih, ki nima umivalnika. 

Ravnateljica  odgovori, da je omenila pri investicijah, da umivalnik bo.  

 

Predstavnik staršev izpostavi, da ni navdušen za datum šole v naravi, saj bo v času Miklavža.  

Ravnateljica odgovori, da so že imeli podoben termin, in so bili otroci navdušeni, ker jih je vodstvo 

presenetilo v šoli v naravi in nato jih je presenečenje čakalo še doma. 

  

Predstavniki staršev imajo pomisleke glede športnih aktivnosti, saj naj bi se plesna šola trudila dati 

ponudbo.  

Ravnateljica jim odgovori, da je bil s strani šole podan odgovor. 

 

 

SKLEP 6/1: 

Svet staršev se je seznanil z LDN-jem vrtca Gumbek za šolsko leto 2022/2023. 

Sklep je soglasno sprejet. 
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K točki 7: Seznanitev z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda 2022–2023    

Svetovalna delavka za šolo je seznanila člane z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda za šolsko 

leto 2022/2023. Na podlagi Vzgojnega načrta so oblikovana Pravila šolskega reda. Določeni so vzgojni 

ukrepi za posamezne kršitve pravil. Učenci so s Pravili šolskega reda seznanjeni.  

 

Predsednica Sveta staršev odpira vprašanje. Ker vprašanj ni, se sprejme naslednji sklep. 

 

SKLEP 7/1: 

Svet staršev se je seznanil z Vzgojnim načrtom in s Pravili šolskega reda Osnovne šole Dolenjske 

Toplice za šolsko leto 2022/2023. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 8: Seznanitev s Hišnim redom 2022/2023  

Ravnateljica je seznanila člane s Hišnim redom, kjer je predstavljeno odpiranje in zaklepanje šole ter 

uradne ure. 

 

Predsednica Sveta staršev odpira vprašanje. Ker vprašanj ni, se sprejme naslednji sklep. 

 

SKLEP 8/1: 

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

2022/2023. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K točki 9: Cenik prehrane za šolsko leto 2022/2023 (predstavniki Sloresta d.o.o.). 

Ravnateljica predstavi cenik prehrane. Predstavnika Sloresta d.o.o. obrazložita cene na ceniku. 

Ravnateljica pove, da je prisotna tudi nova organizatorka šolske prehrane Katja Bučar, prof. 

 

Predstavnika staršev zanima, zakaj otroci ne morejo oz. ne smejo nesti hrane v šolo. S tem se ne strinja. 

Zanima ga, zakaj je prišlo do te direktive?  

Ravnateljica mu odgovori, da kot šola niso proti temu, da se hrana ne sme nositi. Je pa prihajalo do tega, 

da tisti učenci, ki so nosili hrano v šolo, so začeli obroke med seboj primerjati, prav tako pa se je število 

učencev, ki so začeli nositi hrano v šolo, znotraj oddelka začelo povečevati. Odprla se je razprava, kjer 

so ostali starši menili, da naj nihče izmed učencev ne nosi hrane v šolo, saj so obroki v šoli zadovoljivi 

in bi se s tem samo povečala izbirčnost njihovih otrok. 

 

Predsednica pozove starše, da predlagajo člana komisije za prehrano. Starši se strinjajo, da se za članico 

komisije za prehrano za šolo imenuje Špelo Poreber in članico komisije za prehrano za vrtec Janjo 

Cekuta.  

 

Predsednica Sveta staršev predlaga, da se sprejme naslednji sklep. 

 

SKLEP 9/1: 

Za članico komisije za prehrano za šolo se imenuje Špela Poreber. 

Sklep je soglasno sprejet. 

Za članico komisije za prehrano za vrtec se imenuje Janja Cekuta. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

5 staršev je zapustilo sestanek ob 19.29. 

 

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

 Predstavnika staršev zanima ali je šolski sklad aktiven – upravičeni do donacij iz dohodnine?  

Ravnateljica odgovori, da sklad deluje in da se bo starše pozvalo k donaciji konec koledarskega leta. 
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 Predstavnik staršev vpraša svetovalno delavko za šolo, koliko domače naloge je priporočljivo na 

dan za 3.r. 

Svetovalna delavka za šolo odgovori, da 10 minut na razred. 

 

 Predstavnika staršev zanima ali se bi lahko vpisovalo obvestila glede domače naloge v eAsistenta.  

Ravnateljica in svetovalna delavka odgovorita, da se otroke spodbuja, da si zapomnijo, kaj imajo za 

domačo nalogo. 

 

 Predstavnik staršev želi, da so obvestila, da avtobusa ni oz. da zamuja, hitrejša.  

 

 Predstavnik staršev pohvali predavanja o vzgoji.  

 

Ker ni bilo več vprašanj, predlogov ali pobud, je predsednica Sveta staršev predlagala, da se sestanek 

zaključi. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 20.11 uri. 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Suzana Turk, tajnik VIZ    Barbara Papež Lavrič, l.r. 


