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OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE                               
PIONIRSKA CESTA 35 
8350 DOLENJSKE TOPLICE         
 

SVET ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE  

 

Številka: 900-1/2019-19 

       

 
ZAPISNIK 

 

15. sestanka Sveta zavoda dne 7. 5. 2019 ob 18. uri v knjižnici 

 

 

Prisotni: 

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

Kolarek, Barbara Gril Razboršek, Gregor Milivojevič, Natalija Filipović, Janja Matkovič. 

 

Ostali prisotni: 

Andreja Koščak, ravnateljica, prof., 

Marija Andrejčič, predsednica SVIZ OŠ Dolenjske Toplice, 

Franci Vovk, župan. 

 

Opravičeno odsotni: 

Roman Lavrič. 

 

 

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane, novo ravnateljico Andrejo Koščak, 

prof. in novo tajnico Suzano Turk.   

 

Od 11 članov Sveta zavoda je 10 prisotnih. Ugotovila je sklepčnost.  

 

Prebrala je predlagani dnevni red seje.  

 

Dnevni red: 

 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Nerealizirani sklepi 

3. Beseda nove ravnateljice 

4. Poročanje župana o aktualnih informacijah vezanih na šolo in vrtec 

5. Pobude, predlogi, vprašanja 

6. Razno 

 

Točko o poročanju ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda se tokrat izpusti, saj je nova ravnateljica 

s svojim mandatom šele pričela. Člani so se s predlogom strinjali že v odgovoru ob potrditvi prejema 

vabila po elektronski pošti. 

 

Predsednica je dala dnevni red seje na glasovanje. 
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SKLEP 1/15 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

 

 

K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje  

 

Zapisnik 14. sestanka Sveta zavoda so vsi člani dobili. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

SKLEP 2/15 

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

 

 

K točki 2 

Nerealizirani sklepi 

 

Predsednica je prebrala sklepe iz zapisnika 14. seje. Nerealiziranih sklepov ni. 

 

 

K točki 3 

Beseda nove ravnateljice 

 

Ravnateljica Andreja Koščak, prof. se je predstavila. Povedala je, da je danes njen deseti delovni dan. 

Svoj mandat je začela z 18. 4. 2019. Za delo pravi, da je pestro, aktivno in trenutno tudi zelo zahtevno. 

Delo je organizacijsko zanimivo, trenutno s precejšnjimi izzivi, za katere pa misli, da so se v teh parih 

dneh že nekako obrnili po njeni začrtani poti. Željo ima, da sodelujemo, da svoje želje in mnenja 

upoštevamo in poskušamo čim bolje realizirati, saj pravi, da nam je skupen cilj, da so naši otroci oz. 

učenci v šoli uspešni.  

 

V nadaljevanju je izpostavila 2 pereči temi iz prejšnjih zapisnikov: 

 

1) Zaposlitev prejšnje ravnateljice: Ravnateljica je omenila, da je prejšnja ravnateljica Maja Bobnar v 

tem trenutku še na dopustu, z naslednjim tednom pa prihaja v službo. Nadomeščala bo delavko v 1. 

razredu, ki je na daljši bolniški odsotnosti, predvidoma do konca šolskega leta. Z Majo Bobnar sta 

opravili tudi sestanek. Ker se z naslednjim šolskim letom sprosti delovno mesto, sta prišli do 

zaključka, da bo v novem šolskem letu poučevala v oddelku enega od razredov.  

 

2) Kuhinja: Z zaposlenimi v kuhinji je ravnateljica opravila delni razgovor, delno ga še bo, saj na 

primopredaji, dva ni pred nastopom mandata, ni bila seznanjena s tem, da so se zaposleni v kuhinji 

pritožili na oceno, ki jo je podala prejšnja ravnateljica (štirje delavci so bili ocenjeni z oceno dobro in 

ker se s to oceno niso zadovoljili, so se pritožili). V 8 dneh je zato sklicala komisijo. Komisija je imela 

15 dnevni rok, da je zadevo preučila. Danes ji je bil predložen zapisnik, da se zaposlenim v kuhinji 

ocena zviša in sicer za eno oceno - na zelo dobro. Zaposlene v kuhinji je s tem seznanila. Aneksi še 

niso podpisani, bodo pa to uredili v četrtek dopoldan. Z vsakim bo opravila tudi individualni razgovor.  

 

Ravnateljica je povedala, da so zaposleni v kuhinji izrazili željo, da se stanje v kuhinji umiri, kar tudi 

sama podpira in spodbuja. Ravnateljica je obrazložila, da so v kuhinji trenutno brez dveh delavk. Ena 

delavka je na daljši bolniški odsotnosti, druga pa je zaradi situacije v kuhinji dala odpoved. Zaposleni 

v kuhinji so po nastali situaciji zaprosili prejšnjo ravnateljico za anekse k pogodbam o zaposlitvi za 

povečan obsega dela. Željam ni bilo ugodeno. Je pa ravnateljica povedala, da je s ponedeljkom, 6. 5. 

2019, na Zavodu za zaposlovanje objavila prosto delovno mesto – KUHAR, za določen čas, na 

katerega je že dobila nekaj ponudb. Z naslednjim tednom bo zaposlila novega delavca.  

 

Za kuhinjo so predvidena strokovna izobraževanja, ki jih bo načrtovala v skladu s potrebami.  
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Ravnateljica je izpostavila še naslednje dogodke: 

 

- v petek 26. 4. 2019 se je na šoli odvijal projekt RASTOČA KNJIGA, s slavnostnima gostoma 

Janušom Kernom in gospodom Gabrijelčičem. Omenila je, da je kuhinja pripravila lepo pogostitev;  

 

- v teh 10 dneh je odgovarjala na 4 inšpekcijske nadzore. O nekaterih nadzorih je bila seznanjena, o 

vseh pa ne. Od dveh inšpektorjev je dobila že pozitivni odgovor, da se postopek ustavi; 

 

- obe pomočnici, Antonija Miklavčič Jenič – pomočnica ravnateljice in Andreja Mlakar – pedagoška 

vodja vrtca, sta podpisali aneks k pogodbi o zaposlitvi do 31. 8. 2019; 

 

- zadovoljna je s predstavitvijo šole, s predstavitvijo vrtčevskih igralnic. Zaveda se prostorske stiske, o 

njej sta z županom že govorila. Pogledala sta vse investicije, kaj več o tem pa v nadaljevanju. 

 

Predsednica je dala članom Sveta zavoda možnost razprave. 

 

- Gregor Milivojevič je izpostavil, da njegov sin pravi, da je sprememba opazna.  

 

- Natalija Filipovič je vprašala, kdaj bodo izdane odločbe za sprejem v vrtec.  

 

Ravnateljica je obrazložila, da se odločbe pišejo in da bodo izdane do 10. 5. 2019. 

 

- Barbara Gril Razboršek je izpostavila, da je bil na Svetu staršev sprejet sklep, da se sestane komisija 

za prehrano in da bo na naslednji seji podano poročilo. Tega poročila ni bilo. 

 

Ravnateljica ji je odgovorila, da bo v kuhinji prišlo do sprememb, vendar počasi in na miren način. 

Nekatere odgovornosti vodje kuhinje se morajo prenesti na organizatorko prehrane. Izpostavila je, da 

je v dogovoru s podjetjem, ki je dve leti nazaj z nami že sodelovalo. To podjetje bo naredilo popolno 

sanitarno analizo v kuhinji in pri snažilkah, kar bo ravnateljica predstavila na naslednji seji. Ta analiza 

je brezplačna, ponudijo tudi brezplačna predavanja za snažilke in delavce, zaposlene v kuhinji.  

 

Omenila je tudi večjo investicijo v kuhinji. Naprava za prezračevanje je dotrajana in ne deluje. 

Ponudba in prednaročilo za napravo sta v pripravi.  

 

 

K točki 4 

Poročanje župana o aktualnih informacijah vezanih na šolo in vrtec 

 

Župan pravi, da so z novim vodstvom že opazne spremembe. Trdi, da ni več raznoraznih klicev, ki so 

še bili v bližnji preteklosti – tudi neprijetni. Pripravljen je pomagati, da bodo te spremembe stekle v 

pozitivno smer.  

 

Za izhodišče je vzel atletsko stezo, na kateri so dela končana, čas pa bo pokazal kvaliteto.  

 

Omenil je željo atletskega športnega društva, ki želi kupiti kontejner za hrambo športnih rekvizitov. 

Župan pravi, da je za to izvedel čisto naključno. Ob tem je pomislil na uporabo lope pri gozdu, katero 

bi bilo možno obnoviti.   

 

Predsednica je predlagala, da bi v tej lopi lahko postavili tudi zunanje sanitarije.   

 

Župan ji je odgovoril, da ne vidi rešitve za omenjeni problem v teh lopah, je pa povedal, da mu je 

smiselno ta objekt posodobiti.  

 

Predstavil je investicije v okolici hokejskega igrišča.  
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Povedal je, da je bila na ministrstvo dana vloga, za zmanjšati normativov v vrtcu. Odgovora še ni 

prejel. Pričakuje pozitivnega in predvideva, da bodo vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje, v vrtec sprejeti.  

 

Glede širitve šole in vrtca je izpostavil težavo občinskega proračuna, ki trenutno ne omogoča novih 

investicij.  V primeru potrebe po dodatnem prostoru za vrtec ima pripravljeno začasno rešitev.  

 

V šoli bodo investirali le najnujnejše stvari. Med poletnimi počitnicami bodo obnovili garderobe.  

 

Predsednica je omenila, da je že 10 let odkar je bila šola nazadnje prebeljena. 

 

Ravnateljica ji je obrazložila, da se bo poleg investicij v omarice poleti prostore šole prebelilo. 

Omenila je tudi, da je bil natečaj SIO 2020 uspešen, zato je naročenih 20 tabličnih računalnikov. Do 

konca šolskega leta se bo prenovilo tudi omrežje.  

 

Predsednica je dodala komentar, da na koncu tekaške steze pri pesku ni nobene letvice med stezo in 

travo. Mihael Potočar in župan sta povedala, da stezo in travo ločuje robnik, pobarvan s tartanom. 

Predsednica je zatrdila, da robnika ni videla, bo pa situacijo še enkrat preverila.  

 

 

K točki 5 

Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

 

K tej točki dodatnih predlogov, pobud in vprašanj članov Sveta zavoda ni bilo. 

 

 

K točki 6 

Razno 

 

1) Barbara Gril Razboršek je dejala, da so se starši obrnili na Svet staršev z vprašanjem, zakaj imajo 

na položnici za prejšnji mesec, starši otrok od 6. do 9. razreda, zaračunan ogled filma Gajin svet v 

višini 3,00 EUR na otroka, občina pa ni izdala šoli noben račun. Omenila je, da je bil najem dvorane 

brezplačen.  

 

Ravnateljica je obljubila, da bo to preverila do naslednjega Sveta staršev, ki bo v začetku junija. 

 

2) Predsednica je člane seznanila, da je potrebno program dela in finančno kadrovski načrt sprejeti in 

oddati do 3. 6. 2019, zato bi bila naslednja seja predvidena 28. 5. 2019 ob 18. uri. Ravnateljica je 

povedala, da dokumente z računovodkinjo že pripravljata. Člani so se strinjali z omenjenim datumom. 

 

3) Gregor Milivojevič je povedal, da je danes na radiu poslušal razpravo o NPZ-jih in da je statistično 

opazno, da dosega vzhodna regija slabše rezultate kot ostala leta. Prosi, da se na naslednjem sestanku 

Sveta staršev predstavijo letošnji rezultati.  

 

Ravnateljica je omenila, da naša šola sicer sodi pod JV in da so se NPZ-ji komaj začeli. Ker ima 

ravnateljica vpogled v statistiko 6. in 9. razredov za vsa leta nazaj, bo pregledala podatke in z učitelji 

načrtovala delo za v naprej. Pravi, da o tem ne bomo mogli govoriti že na naslednjem Svetu staršev, 

lahko pa temo obravnavamo v naslednjem šolskem letu.  

 

 

Sestanek se je zaključil ob 18.50. 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta zavoda: 

Suzana Turk, l.r.     mag. Urška Bučar, l.r. 


