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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: 900-1/2019-34 

       

 

ZAPISNIK 
18. sestanka Sveta zavoda dne 18. 2. 2020 ob 17. uri v knjižnici 

 

 

Prisotni: 

mag. Urška Bučar, prof., Marija Andrejčič, Tatjana Gorenc, Milena Roglič (delno), Klementina Kolarek, 

Natalija Filipović (delno), Janja Matkovič 

 

Ostali prisotni: 

Andreja Koščak, prof., ravnateljica, predsednica inventurne komisije Antonija Miklavčič-Jenič, prof., 

Franc Vovk, župan 

 

Dodatno prisotna: 

Zvonka Božič, računovodkinja OŠ Dolenjske Toplice 

 

Opravičeno odsotni: 

Barbara Papež Lavrič, Tatjana Malenšek 

 

Ostali odsotni: 

Roman Lavrič, Barbara Gril Razboršek 

 

 

Predsednica mag. Urška Bučar, prof. je lepo pozdravila vse prisotne člane. Od 11 članov Sveta zavoda 

je 6 prisotnih. Ugotovila je sklepčnost.  

 

Za začetek je povedala, da se današnje seje tajnica Suzana Turk, ni mogla udeležiti, zato bo zapisnik 

napisala naknadno, po poslušanem posnetku, saj se seja snema. Za vse nejasnosti in vprašanja se bo 

obrnila na predsednico Sveta zavoda. Z namenom morebitnih pojasnil k letnem poročilu je na današnji 

seji prisotna računovodkinja Zvonka Božič. 

 

Predsednica je nadaljevala sejo in prebrala predlagani dnevni red seje.  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev novih članov Sveta zavoda. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Nerealizirani sklepi. 

4. Poročanje župana o aktualnih informacijah. 

5. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju. 

6. Poročilo inventurne komisije. 

7. Letno poročilo 2019. 

8. Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2020. 

9. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 

10. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda. 

11. Razno. 
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Predsednica je dala dnevni red seje na glasovanje. 

 

SKLEP 1/18 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili dnevni red.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 1: Potrditev novih članov Sveta zavoda, 

Predsednica je povedala, da se je na prejšnji seji ugotovilo, da je trem članom poteklo članstvo, zato so 

zaprosili Osnovno šolo in Svet staršev da razpišejo volitve. Svet zavoda je prejel dve poročili.  

 

Prvo poročilo iz strani OŠ: 

Poročilo o izidu volitev predstavnikov delavcev v Svet šole OSNOVNE ŠOLE DOLENJSKE 

TOPLICE, ki so bile dne 22. 10. 2019 na enem volilnem mestu.  

Volilna komisija je ugotovila, da je od 72 volivcev, vpisanih v volilni imenik, glasovalo 55. V skrinjici 

je bilo 55 glasovnic. Neveljavne so bile 3 glasovnice. 

 

Po veljavnih glasovnicah so posamezni kandidati dobili naslednje število glasov: 

1. Marija Andrejčič, 36 glasov, 

2. Tatjana Gorenc, 46 glasov, 

3. ---, 22 glasov. 

 

Ugotavljanje rezultatov je bilo končano ob 15.30 uri. 

 

 

Poročilo o Svetu staršev: 

Poročilo o nadomestnih volitvah predstavnika staršev v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Dolenjske Toplice 

Mandatno-verifikacijska komisija je na podlagi 3. odstavka 50. člena poslovnika ugotovila, da je bila za 

nadomestnega predstavnika staršev učencev v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 

šole Dolenjske Toplice za mandatno obdobje 2017-2021 izvoljena Barbara Papež Lavrič, predstavnica 

3. a razreda. 

 

Sklep o izvolitvi nadomestnega predstavnika staršev v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Dolenjske Toplice 

˝Svet staršev je na 2. sestanku v šolskem letu 2019/2020, dne 26. 11. 2019 za nadomestno predstavnico 

staršev v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice za mandatno 

obdobje 2017-2021 izvolil Barbaro Papež Lavrič, rojeno ---, naslov ---, predstavnico 3. a razreda.˝ 

 

Predsednica je povedala, da je potrebno določiti novega člana mandatno-verifikacijske komisije, saj 

dosedanji predsednik, mag. Mihael Potočar, prof. ni več član Sveta zavoda. Vprašala je, če se kdo javi 

za to mesto. Ga. Kolarek je sprejela mesto člana mandatno-verifikacijske komisije. Ostali članici sta 

Natalija Filipovič in Barbara Gril Razboršek. 

 

Predsednica je predlagala, da članici mandatno-verifikacijske komisija pregledata ustreznost  

dokumenta.  

 

Predsednica je po pregledu izrekla dobrodošlico novi članici Mariji Andrejčič, Tatjani Gorenc in Barbari 

Papež Lavrič. 

 

K točki 2: Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

Predsednica je povedala, da smo pri sklepu 6/17 naredili napako, katero bomo popravili. Sklep 6/17 se 

pravilno glasi: 

 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili LDN Vrtca Gumbek v Osnovni šoli Dolenjske Toplice 

za šolsko leto 2019/2020.  
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Ostalih vsebinskih pripomb ni bilo. 

 

SKLEP 2/18 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili zapisnik 17. seje.  

Sklep je soglasno sprejet.  

 

K točki 3: Nerealizirani sklepi. 

Vsi sklepi so bili potrjeni. Nerealiziranih sklepov ni bilo. 

 

K točki 4: Poročanje župana o aktualnih informacijah. 

Župan, ki se je seji pridružil ob 17.13, je povedal, da gradnje vrtca na novi lokaciji ne bo. Trenutno 

neugodno finančno stanje občine je posledica suhokranjskega vodovoda, saj se je investicija zaključila 

z cca 2.500.000,00 EUR izdatki več, kot so predvidevali. Kljub temu, se je porodila ideja, za novo 

telovadnico v OŠ Dolenjske Toplice, s tem bi posledično pridobili tudi dodatne prostore. Izvedbo 

projekta predvideva v 6-7 letih. Če bi se pojavil prostorski problem, župan zagotavlja, da se bo ta 

problem tudi rešil. V finančnem načrtu za letošnje leto je za investicije predvidenih 30.000,00 EUR 

prihodkov s strani občine. V lanskem letu je bilo 27.000,00 EUR izgube, zaradi vrtca, ker ni prišlo do 

podražitve. Šola je imela le 2.800,00 EUR izgube, sredstva ki jih je šola ''pridelala'' na lasten način, je 

krila – servisirala vse kar je bilo potrebno za vrtec. Zato pove, da so ta investicijska sredstva povišali in 

so zato v rebalansu namenili 57.000,00 EUR za investicije. 

 

K točki 5: Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju. 

Ravnateljica je izpostavila nekaj ključnih stvari, od oktobra 2019 do februarja 2020. V tem času so 

izvedli dve šoli v naravi – Cicidneve v Črmošnjicah za vrtčevske otroke in plavalno šolo v naravi za 3. 

razred. Večji del stroškov za Cicidneve je krila občina Dolenjske Toplice, šolo v naravi pa so plačali 

starši. V šoli so bili po programu dela izvedeni vsi naravoslovni, športni in kulturni dnevi. V tem času 

so si učenci ogledali tudi dva mjuzikla, Harry Potter in Figarova svatba. Kupili smo smučarske karte za 

smučišče Gače, ki jih financira občina Dolenjske Toplice. Učenci so se udeležili naslednjih športnih 

tekmovanj: atletika, badminton, odbojke, sladkorne bolezni, matematike, logike, angleščine in šah 

(postali področni prvaki v Mirni Peči). Izvedli smo testiranje nadarjenih. Pri projektih smo bili uspešni 

na razpisu za dva mednarodna Erasmus+ projekta. Po letnem delovnem načrtu so se zaposleni udeležili 

izobraževanj ki so v LDN-ju zapisana. Izvedli smo prednovoletni bazar in prednovoletno prireditev (pri 

prireditvi smo uporabili brezžični mikrofon, ki smo ga kupili iz donacijskih sredstev). Dokupili smo 

knjige za šolsko knjižnico in vrtec, laserski tiskalnik, loparje, delovne strojčke za pouk tehnike, opravili 

smo mikrobiološke preiskave. Postavili smo meritve radona. Pri vzdrževalnih delih smo preverili 

vodovodno, cirkulacijsko, termostatsko napravo, opravljen je bil servis dvigal, naprave za sekance, 

opravljeni so bili redni servisi. V kuhinji smo imeli v popravilu konvekcijsko ploščo, pralnegi stroj, prav 

tako so bili opravljeni kontrolni pregledi. 

 

K točki 6: Poročilo inventurne komisije. 

Antonija Miklavčič-Jenič, predsednica inventurne komisije, je predstavila poročilo inventurne komisije. 

Stanje je bilo podano na dan 31. 12. 2019.  

 

Ravnateljica je dodala, da so si zadale 2-3 letni projekt dela, povezanega z inventuro. Naša želja je, da 

bi kupili program in računalniško kodirali vso opremo (s pomočjo črtne kode). 

 

K točki 7: Letno poročilo 2019. 

Ravnateljica je predstavila letno poročilo za leto 2019. Realizacija pouka je bila 99,86 %, 100 % učni 

uspeh (po uspešno opravljenih popravnih izpitih). Izpostavila je rezultate NPZ-jev, ki so pokazali, da so 

bili devetošolci zelo uspešni in so dvignili povprečje, medtem ko so bili šestošolci pod povprečjem. Zato 

so si z načrtom in planom zadali, da bodo to poskušali popraviti, da bodo v 9. razredu dosegli boljše 

rezultate. Se pa nagiba tudi k temu, da bi prijavili k NPZ-jem tudi 3. razred.  

 

Ob 17.52 se je seji pridružila Milena Roglič. 
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Ravnateljica je dodala še, da je šola dobila tudi 3 donacije v času njenega mandata, in sicer Merkur 

trgovina je donirala denar pri projektu za lepšo šolo, ki smo jih namenili za nakup rož, da smo uredili 

okolico šole, zavarovalnica Triglav je donirala denar, s katerim se je kupil mikrofon in EKO igrala – 

talne igre, ki smo jih postavili pred vhod v predmetno stopnjo (igrala so bila kot nagrada za zbiranje 

plastenk). 

 

Predsednica Sveta zavoda je dala letno poročilo 2019 na glasovanje. 

Vsi prisotni člani (7) so z dvigom rok potrdili Letno poročilo za leto 2019. 

 

 

K točki 8: Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2020. 

Ravnateljica je predstavila program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2020.  

 

V tej točki je ravnateljica izpostavila, da bodo projekt trajnostne mobilnosti, ki je zaživel v vrtcu, v 

letošnjem šolskem letu povezali tudi s šolo. Tim, ki bo sodeloval pri trajnostni mobilnosti, bo posledično 

sodeloval tudi pri načrtu šolskih poti, ki ga je potrebno še izdelati. Vodja tega tima bo mag. Mihael 

Potočar, pomočnik ravnateljice.  

Kar se tiče investicij, bodo šli v menjavo svetil, zatemnitev oken z žaluzijami, SIO2020, nakup 

večnamenskega igrala za vrtec (denarna sredstva pridobljena tudi iz donacij), oprema učilnice (kemijska 

učilnica), zamenjal se bo določen del ograje na predmetni stopnji in talne obloge na predmetni stopnji. 

 

Predsednica Sveta zavoda je dala program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2020 na 

glasovanje. 

Vsi prisotni člani (7) so z dvigom rok potrdili Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 

2020. 

 

 

K točki 9: Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 

Pri tej točki je predsednica Sveta zavoda prosila ravnateljico, da za to točko sejo zapusti. Nato je 

nadaljevala z točko 9. Povedala je, da je iz strani MIZŠ prišla okrožnica, da je potrebno podati dve oceni, 

saj sta bili v letu 2019 dve ravnateljici, in sicer od 1. 1. 2019 do 17. 4. 2019 se bo ocenjevalo ravnateljico 

Majo Bobnar, prof., (predhodno ravnateljico) od 18. 4. 2019 do 31. 12. 2019, pa se bo ocenjevalo 

ravnateljico Andrejo Koščak, prof. (sedanjo ravnateljico).  

 

Po opravljeni razpravi, se je ravnateljica vrnila na sejo, kjer je predsednica Sveta zavoda predstavila 

rezultate. In sicer Svet zavoda je ocenil delovno uspešnost prejšnje ravnateljice, Maje Bobnar z 74 %, 

delavno uspešnost sedanje ravnateljice Andreje Koščak, prof., pa s 83 %. 

 

Oceni delovne uspešnosti sta podani na obrazcu za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja in sta 

prilogi tega zapisnika. 

 

Ob 18.30 je sejo zapustila Natalija Filipovič. 

 

 

K točki 10: Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda. 

Predsednica Sveta zavoda je nadaljevala sejo s točko 10. Članom Sveta zavoda je dala besedo za 

predloge, pobude in vprašanja.  

 

 Ga. Filipovič je izpostavila prehrano v vrtcu. Povedala je, da se zadeva s prehrano v vrtcu vleče že 

leta. Vzgojiteljice naj bi imele vse informacije o prehrani, samo je potrebno to le realizirati 

(vprašanje se je nanašalo na uporabo vilic in nožev). 
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Ravnateljica ji je odgovorila, da so te pobude bile že na začetku šolskega leta, vendar so vzgojiteljice 

malo zaustavile, češ da naj bi bilo to prehitro, sedaj pa so njihovo uporabo ponovno dali v poskusno 

obdobje. 

 

Tudi Milena Roglič je dodala, da je res, da nože in vilice pri malici dobijo, imajo pa otroci težave pri 

rezanju, ker dobijo obrok v globokem krožniku, namenjenemu juhi. 

 

- Predsednica Sveta zavoda je pohvalila solatni bar v kuhinji. Je pa podala predlog, da bi lahko učenci 

sami ločevali odpadno hrano. 

 

 

K točki 11: Razno. 

Pod točko razno ni bilo dodatnih vprašanj. 

 

Ker ni bilo več nobenega vprašanja, je predsednica Sveta zavoda zaključila 18. sejo ob 19.45. 

 

 

 

Po posnetku zapisala:     Predsednica Sveta zavoda: 

Suzana Turk, dipl. upr. ved (VS), l.r.   mag. Urška Bučar, prof., l.r. 


