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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 ZAVODA V OSNOVNI ŠOLI  

 

Številka: 900-1/2019-23 

       

 

ZAPISNIK 
16. sestanka Sveta zavoda dne 28. 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. 

 

Ostali prisotni: 

Andreja Koščak, ravnateljica, prof., 

Franci Vovk, župan. 

 

Opravičeno odsotni: 

Roman Lavrič, Janja Matkovič, Marija Andrejčič, predsednica SVIZ OŠ Dolenjske Toplice. 

 

 

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane. Od 11 članov Sveta zavoda je 9 

prisotnih. Ugotovila je sklepčnost.  

 

Prebrala je predlagani dnevni red seje.  

 

Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Nerealizirani sklepi 

3. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda 

4. Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2019 

5. Poročanje župana o aktualnih informacijah 

6. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

7. Razno 

 

Predsednica je dala dnevni red seje na glasovanje. 

 

SKLEP 1/16 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

 

 

K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

SKLEP 2/16 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili zapisnik prejšnje seje. 
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K točki 2 

Nerealizirani sklepi 

 

Predsednica je prebrala sklepe iz zapisnika 15. seje. Nerealiziranih sklepov ni. 

 

 

K točki 3 

Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda 

 

Ravnateljica je povedala, da pouk teče nemoteno, ne glede na bolniške odsotnosti in da so vsi tekoči 

materialni stroški plačani. Izvedba šole v naravi (CŠOD Fara) je uspela, prav tako tabor nadarjenih v 

Češči vasi. Učenci so bili uspešni na izredno veliko tekmovanjih.  

 

Kar se tiče vzdrževanj, je ravnateljica omenila, da so po koncu inšpekcijskih nadzorov bila zamenjana 

svetila v vrtcu, prestavljeni so bili gasilni aparati, premaknili so klopi na hodnikih, da so sprostili 

evakuacijske poti. Podjetje Barjans je opravilo brezplačni pregled v kuhinji in pri čistilkah. Imela je 

tudi sestanek z revirno gozdarko. Čez poletje želijo urediti učilnico na prostem, da bi bil lahko zunaj 

pri pouku celoten oddelek. Povedala je, da se je v preteklih dneh odvijal Ekodogodek – podpis 

Ekolistine, nad katerem sta bila navdušena tudi župan Franci Vovk in Gregor Cerar. 

 

Gregor Milivojevič je povprašal ravnateljico ali se je stanje v kuhinji umirilo? 

 

Ravnateljica mu je odgovorila, da sta bila objavljena hkrati razpis za kuharja in čistilko. Na oba 

razpisa se je javila gospa, ki je po izobrazbi čistilka, vendar si zdajšnje službe, ki jo je imela za 

nedoločen čas ni upala pustiti. Zato je bila izbrana gospa, ki je že delala pri nas in jo je zaposlila kot 

kuharskega pomočnika. Danes je imela tudi sestanek s predstavniki 8. razreda, kjer so povedali, da so 

kosila boljša. Tudi sama je že bila na kosilu, katero je bilo okusno in toplo. 

 

 

K točki 4 

Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2019 

 

Ravnateljica je povedala, da bo v naslednjem šolskem letu vpisanih 346 učencev, od tega 32 

prvošolcev. V mesecu aprilu je bil uspešno opravljen vpis v vrtec. 47 vlog je bilo odobrenih in 9 

zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev. 

 

Povedala je, da je bilo v tem šolskem letu izpeljanih kar nekaj projektov in dejavnosti šole, kot so 

Gremo nad črto, Zdrava šola, Kulturna šola, EKO šola, EKO vrtec, Rastoča knjiga, Nadarjeni učenci, 

projekt NAMA poti, oddana je bila prijava za Erasmus+ projekt, Lokalni projekt SPIRIT (podjetniški 

krožek), kjer se povezujemo z Ekonomsko šolo Novo mesto. V vrtcu so bili v šoli v naravi CŠOD, 

prespali so v vrtcu, obiskali Kekčevo deželo, imeli so popoldanske urice, plesne urice, šah, Gumbarijo. 

Za naslednje leto se za prvo triado v šoli pripravlja tudi rolanje (s pomočjo hokejistov). Ravnateljica je 

povedala, da vse teče kot je bilo zapisano v LDN. 

 

Kar se tiče finančnih sredstev, je ravnateljica omenila, da se trenutno posluje uspešno. So se pa v 

začetku leta morala sprostiti sredstva zaradi napredovanj – višja plača in posledično višji odhodek. 

 

Ravnateljica je povedala tudi, da smo v šolskem letu 2018/2019 kupili semafor, zamenjali kupole, ki 

so bile počene, kupili defibrilator in lutke, univerzalni stroj za kuhinjo. V vrtcu so bila zamenjana 

svetila, naročenih je tudi že 21 tabličnih računalnikov. V planu je še zamenjava garderobnih omaric, 

sanirati je potrebno strelovod in prebeliti del šole. Potreba po žaluzije se pojavljajo v načrtu že par let, 

vendar bo treba počakati, da bodo nujne investicije zaključene in bo razvidno koliko denarja bo ostalo. 
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Kar se tiče kadra, je ravnateljica omenila, da bo število zaposlenih ostalo enako. V petek bodo prišli 

tudi strokovnjaki, ki bodo pregledali pogodbe zaposlenih, če so ustrezne. 

 

 Gregor Milivojevič je vprašal glede univerzalnega stroja za kuhinjo. Zanimalo ga je za kakšen 

stroj gre. 

 

Ravnateljica mu je razložila, da je stroj kupljen pri firmi Gastronomik. Gre za univerzalni stroj, ki 

stepa, meša, reže … Zastopnik pa bo omogočil tudi brezplačna usposabljanja v kuhinji. Povedala je, 

da imajo v kuhinji željo po novi ventilaciji. Ko je preverjala ponudbe, je ugotovila, da bi poseg v to 

investicijo znašal okoli 35.000 EUR, kar pa je zaenkrat prevelik strošek za šolo. 

 

 Gregorja Milivojeviča je zanimalo tudi glede montaže in prostora kjer bodo omarice. 

 

Ravnateljica mu je odgovorila, da bodo garderobe popolnoma prenovljene. Hišnika sta izrisala prostor, 

omarice pa bodo polovične, na nogicah, vsaka omarica bo imela dva ključa, dežurni učenec pa bo imel 

univerzalni ključ, ki bo odpiral vse omarice. 

 

 Barbara Gril Razboršek je povedala, da bi lahko v šoli razmislili tudi o podjetniškem krožku ali 

debatnem krožku v angleščini. 

 

Mihael Potočar je povedal, da je šola imela izbirni krožek, vendar ni bilo dovolj prijav. 

 

Župan je prav tako potrdil,  da lani ta krožek pri nas ni uspel zaradi premalo prijav, ga pa izvajajo v 

OŠ Vavta vas.  

 

Urška Bučar je omenila, da robotiko ponuja tudi gospa Gazvoda. Nekaj paketov robotike pa imamo na 

šoli. 

 

 Mihael Potočar je povedal, da je prostor pred novo učilnico neizkoriščen. 

 

Franc Ocvirk je podal idejo, da bi se lahko tam naredil kabinet za individualno delo. 

 

 

Urška Bučar je dala točko 4 - Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2019 na glasovanje. 

 

SKLEP 3/16 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili točko 4 - Program dela, finančni in kadrovski načrt za 

leto 2019. 

 

 

K točki 5 

Poročanje župana o aktualnih informacijah 

 

Župan je pohvalil Ekodogodek in podpis Ekolistine ter rastočo knjigo. Vesel je, da so bili v vrtec 

lahko sprejeti vsi otroci. Dejal je, da je ravnateljica zajela vse investicije. Je pa izrazil željo, da se ga v 

dnevni red ne uvršča vsako sejo, bo pa sporočil, ko bo to potrebno.  

 

Gregor Milivojevič ga je opozoril, da se bo moral dopolniti načrt šolske varne poti, saj se dela nova 

povezava cest. 

 

Župan mu je odgovoril, da bo na to pozoren. 

 

Predsednica je povedala, da trenutna pot do Kulturnega centra ni varna. 

 



4 

Župan je dejal, da ga naj opozorijo naslednjič, da lahko na ukaz zapre cesto in prekine delo, da bodo 

otroci varno prečkali cesto in gradbišče. 

 

 

K točki 6 

Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

 

Predlogov, pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 

K točki 7 

Razno 

 

1) Gregor Milivojevič je vprašal, ali je Pešbus še vedno aktualen. 

 

Mihael Potočar je povedal, da so v zbiranju prijav (trenutno je 15 prijav) se pa iščejo prostovoljci. 

 

2) Barbara Gril Razboršek je povedala, da so otroci bili navdušeni, ker je ravnateljica šla z njimi na 

četvorko. Prav tako se je tudi v imenu staršev zahvalila, da so odhod v Kobarid lahko uskladili z 

obiskom četvorke in tako otrokom omogočili udeležbo na obeh dogodkih.  

 

3) Gregor Milivojevič je povedal da ima vrtec Gumbarijo. Zanimalo ga je zakaj tudi šola ne priredi 

kakšnega večjega dogodka. 

 

Urška Bučar mu je odgovorila, da šola vsakoletno organizira novoletno prireditev, organizirajo tudi 

bazar, imajo prireditve ob zaključku šole. Bo pa v prihodnje tudi Erasmus+, če bodo dobili pozitivni 

odgovor. 

 

4) Klementina Kolarek je omenila medgeneracijski pohod, saj so starši bili nad njim navdušeni. Upa, 

da se bo ta tradicija nadaljevala. 

 

5) Tatjana Malenšek je povedala, da je bil namen Gumbarije izpolnjen. Da so otroci komaj čakali, da 

pokažejo kaj so pripravili.  

 

6) Urška Bučar je dala pobudo za evakuacijo, da se pripravi navidezni ogenj ali pa da ostanejo kakšni 

otroci v razredu – tako si bi lažje predstavljali kako ukrepati v dani situaciji. 

 

7) Klementino Kolarek je zanimalo, kako je s prevozom otrok, ki gredo v 1. razred. 

 

Ravnateljica je povedala, da ima šola organiziran šolski prevoz. Učitelji počakajo otroke pri avtobusu 

in jih nato odpeljejo v garderobe in nato naprej v učilnice. Morajo pa mlajši otroci od 10. let imeti 

spremstvo. 

 

8) Barbara Grill Razboršek je povprašala, kako je s prevozi otrok izven občine. 

 

Župan ji je razložil, da so prevozi znotraj občine zagotovljeni. Dolžnost staršev je, da pripeljejo otroka 

do prve postaje znotraj občine. Pove, da mora šola zagotoviti prevoz, starši pa spremstvo. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 19.53. 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta zavoda: 

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


