
          

OŠ DOLENJSKE TOPLICE                                

PIONIRSKA CESTA 35         

SVET  ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE  

 

Številka: 900-1/2018-7 

       

ZAPISNIK 

7. sestanka Sveta zavoda dne 26. 9. 2018  ob 18. uri v knjižnici 

 

Prisotni: 

Mag. Urška Bučar, Mag. Mihael Potočar, Franc Ocvirk, Tatjana Malenšek, Milena Roglič, 

Klementina Kolarek, Barbara Gril Razboršek, Roman Lavrič, Janja Matkovič 

Opravičeno odsotni: 

Natalija Filipović, Gregor Milivojevič 

Ostali prisotni: 

Ravnateljica Maja Bobnar, župan Jože Muhič, sindikat SVIZ Marija Andrejčič 

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane ter ostale prisotne. Ugotovila 

je sklepčnost, prisotnih je 9 od 11 članov. Prebrala je predlog dnevnega reda in ga dala na 

glasovanje.    

Sklep 1/7 

Vsi prisotni so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Poročanje župana o aktualnih informacijah o širitvi šole in vrtca 

3. Nerealizirani sklepi 

4. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju 

5. Poročilo o realizaciji LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2017/2018 

6. Obravnava in sprejem LDN šole 2018/2019 

7. Obravnava in sprejem LDN vrtca 2018/2018 

8. Potrditev cenikov za tekoče šolsko leto 



9. Obravnava in potrditev Vzgojnega načrta 

10. Obravnava in potrditev Pravil šolskega reda  

11. Seznanitev s Hišnim redom 

12. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 

13. Razno 

K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

Člani na zapisnik niso imeli pripomb. 

Sklep 2/7 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili zapisnik prejšnje seje. 

K točki 2 

Poročanje župana o aktualnih informacijah o širitvi šole in vrtca 

1. Učilnica 

Župan je povedal, da so vse dokumente za tehnični prevzem in uporabno dovoljenje poslali na 

upravno enoto, pričakuje, da bodo postopki urejeni v tednu dni. 

2. Atletska steza 

Izbran je izvajalec za ureditev atletske steze, ki bo podaljšana na 173 m (za 10 m), predvidena 

je sanacija obstoječe steze, šola in atletski klub se strinjata s tako sanacijo. Sredstva bodo 

zagotovili iz proračuna, nekaj pa državnih sredstev. Vsekakor je namen izvedba pred pričetkom 

zime. 

3. Vrtec 

Predvidena je gradnja 11 oddelkov. Idejna zasnova je predelana, dela je opravil studio Formika. 

Gradbenega dovoljenja še ni, z ZPMS   za del prostora še ni dogovora. Finančna sredstva se še 

iščejo. Župan je prepričan, da bo čez nekaj let nov vrtec razveselil otroke iz Dolenjskih Toplic. 

Predsednica je župana vprašala, kdaj naj šola planira  prireditev ob odprtju nove učilnice. 

Ker ostali člani niso imeli vprašanj za župana, je sestanek zapustil ob 18.15. 

K točki 3 

Nerealizirani sklepi 

Nerealiziranih sklepov s prejšnjega sestanka ni. 

K točki 4 

Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju 



Ravnateljica je poročala o poslovanju v obdobju marec – avgust 2018. Povedala je o odhodkih 

glede na pouk, tekoče materialne stroške, vzdrževanje stavbe, investicije, plače in dodatke pri 

plačah in ostalo. 

Na poročilo člani ravnateljici niso zastavili vprašanj. 

K točki 5 

Poročilo o realizaciji  LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2017/2018 

Ravnateljica je naprej predstavila poročilo za šolo, nato še za vrtec. 

Člani so v razpravi posebej izpostavili: 

- Pohvalili so učni uspeh učencev    

- Rezultati NPZ, posebej pri slovenskem jeziku, so podpovprečni, želja je, da bi bila šola 

Dolenjske Toplice boljša kot ostale šole, 

- O slabih rezultatih je razpravljal tudi svet staršev, starši so izrazili zaskrbljenost, da je 

šola že šestič podpovprečna pri slovenskem jeziku. 

K točki 6 

Obravnava in sprejem LDN šole 2018/2019 

Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt šole.  

Prednostna naloga je Gremo nad črto (8 krogov odličnosti). 

Skozi celo šolsko leto bo v različnih oblikah pri pouku, razrednih urah in ostalih dejavnostih 

potekal program 8 krogov odličnosti, kjer bomo učence naučili 8 temeljnih načel, po katerih 

živijo uspešni posamezniki. 

 

Ravnateljica je predstavila   projekte, šolske dejavnosti, ki potekajo celo šolsko leto, prednostne 

naloge investicijskega vzdrževanja, bolj podrobno pa pouk. 

 

Ob 19. uri je članica zapustila sestanek, prisotnih še 8 članov. 

Razprava po predstavitvi LDN: 

1. Barbara Gril Razboršek je vprašala,  ali je možno v LDN dodati ureditev WC na predmetni 

stopnji, pri dečkih,  namestitev pregrad med pisoarji. 

Ravnateljica je obljubila, da bo preverila možnost izvedbe. 

SKLEP 3/7 

Vsi prisotni člani so glasovali za potrditev LDN šole za šolsko 2018/2019. 

K točki 7 

Obravnava in sprejem LDN vrtca 2018/2019 

Ravnateljica je predstavila celoten Letni delovni načrt. 

Povedala je vizijo vrtca: »Kvalitetni odnosi vseh udeležencev nas vodijo k uresničevanju 

otrokovih potreb« . 



Predstavila je vsebinsko prednostno nalogo z naslovom Eko dežela v vrtcu. Otroci bodo 

spoznavali naravo, spoznavali zdrav način življenja v zdravem okolju, razvijali prijazne 

medsebojne odnose. 

Materialna prednostna naloga je izgradnja novega vrtca v neposredni bližini šole, manjša 

investicijska sredstva pa so potrebna tudi v posameznih igralnicah. 

 

SKLEP 4/7 

Vsi prisotni člani so glasovali za potrditev LDN vrtca za šolsko leto 2018/2019. 

 

K točki 8 

Potrditev cenikov za tekoče šolsko leto: 

 

1. Cenik za uporabo prostorov in zunanjih površin Osnovne šole Dolenjske Toplice za šolsko 

leto 2018/2019 

Cenik se ni spremenil glede na lansko šolsko leto, ker je bil lani usklajen. 

2. Cenik za prehrano za šolsko leto 2018/2019 

Cenik se ni spremenil glede na lansko šolsko leto, razen cena malice zaposlenih, ki se je znižala, ker je 

enaka malici učencev. 

SKLEP 5/7 

Vsi prisotni člani so glasovali za potrditev cenikov najema prostora in prehrane. 

K točki 9 

Obravnava in potrditev Vzgojnega načrta 

Ravnateljica je predstavila spremembe pri VN. Vzgojni načrt je dokument, ki se spreminja, je 

živ dokument in je usklajen z dejavnostmi in problematiko na šoli.  

Pri oblikovanju sprememb  so sodelovali TIM za VN, učitelji na pedagoški konferenci, 

predstavniki razredov na sestanku učencev in zainteresirani starši na delovnem sestanku 

staršev. 

 

SKLEP 6/7 

Vsi prisotni člani so glasovali za sprejem Vzgojnega načrta. 

K točki 10 

Obravnava in potrditev Pravil šolskega reda 

Ravnateljica je predstavila Pravila šolskega reda, ki natančneje opredeljujejo dolžnosti in 

odgovornosti učencev, zagotavljanje varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in 

ukrepe v primeru kršitev pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri 

zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. 

V letošnjem šolskem letu uvajamo novosti:   za neopravljene naloge ne bomo podeljevali vzgojnih 

ukrepov, starše bomo obveščali elektronsko, v program Lopolis bomo pisali pohvale ali graje o 

učencih. 

SKLEP 7/7 



Vsi prisotni člani so glasovali za sprejem Pravil šolske ga reda. 

K točki 11 

Seznanitev s Hišnim redom 

Ravnateljica je predstavila spremembe Hišnega reda, ki ga je v skladu z 31.a členom ZOŠ 

sprejela ravnateljica šole. 

 

K točki 12 

Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 

 

Barbara Gril Razboršek je povedala, da je Svet staršev na včerajšnjem sestanku podal pobudo, 

da požarni inšpektor pregleda možnosti ureditve garderob na predmetni stopnji (ker je tu 

požarni izhod). 

 

Ravnateljica je povedala, da je že poklicala odgovorno osebo za varnost pred požarom, 

pričakuje, da bomo garderobe uredili še v tem šolskem letu. 

 

K točki 13 

Razno 

1. Klementina Kolarek je povedala, da so bili starši vrtca prijetno presenečeni pri junijskih 

položnicah, dan, ko so bili otroci med stavko doma, je bil odračunan. 

 

2. Mag. Urška Bučar je povedala, da bo naslednja seja predvidoma v sredini oktobra. V 

prihodnjih mesecih moramo speljati postopke razpisa delovnega mesta ravnatelja, ker se bo v 

aprilu zaključil petletni mandat ravnateljici.  

 

Sestanek se je zaključil ob 19.55. 

 

Zapisala:       Predsednica: 

 

Ana Koncilja              mag. Urška Bučar 

 


