
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE 

SVET ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE 

Številka: 900-1/2018-  

 

ZAPISNIK 

5. sestanka Sveta zavoda  dne 12. 4. 2018 ob 17. uri v knjižnici 

 

Prisotni: 

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

Kolarek, Gregor Milivojevič, Barbara Gril Razboršek, Natalija Poš   

Odsotni: 

Roman Lavrič, Janja Matkovič 

Ostali prisotni:  

Župan Jože Muhič,  ravnateljica Maja Bobnar, predstavnica SVIZ Marija Andrejčič 

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

Povedala je, da je Svet zavoda prejel Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Dolenske Toplice 

v Svetu zavoda OŠ Dolenjske Toplice.   

Ugotovila je sklepčnost, prebrala predlog dnevnega reda ter predlagala njegovo spremembo:  

Točka 1: Potrditev novega člana Sveta zavoda.  

SKLEP 1/5 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev novega člana Sveta zavoda 

2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

3. Nerealizirani sklepi 

4. Poročanje župana o aktualnih informacijah glede širitve vrtca in šole 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 

6. Razno 

K točki 1 

Potrditev novega člana Sveta zavoda 



Mandatno verifikacijska komisija v sestavi mag. Mihael Potočar, Barbara Gril Razboršek in 

Natalija Poš je preverila Sklep št. 032-2/2018 z dne 14. 3. 2018 o imenovanju predstavnika 

Občine Dolenjske Toplice in ni ugotovila nepravilnosti. 

SKLEP 2/5 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet 

zavoda. Predstavnik je Roman Lavrič. 

K točki 2 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

Na zapisnik prejšnje seje prisotni niso imeli pripomb.  

SKLEP 3/5 

7   prisotnih članov je z dvigom rok potrdilo zapisnik prejšnje seje, 1 član se je glasovanja vzdržal. 

K točki 3 

Nerealizirani sklepi 

Predsednica je prebrala sklepe iz zapisnika prejšnje seje. Nerealiziranih sklepov s prejšnje seje ni. 

K točki 4 

Poročanje župana o aktualnih informacijah glede širitve vrtca in šole 

Predsednica je povedala, da je današnjo sejo sklicala z namenom, da dobimo najbolj aktualne 

informacije glede širitve šole in izgradnje vrtca. 

G. župan je povedal, da je bil sestanek z ZPMS na sedežu v Ljubljani za občino ugoden. Pričakuje 

skorajšnji podpis dokumenta, ki bo dovoljeval občini, da 100 % upravlja z zemljiščem, na katerem se 

bo gradil nov  vrtec in je v lasti ZPMS. Ti pravni postopki bodo trajali do dveh mesecev, naslednji korak 

je pridobitev gradbenega dovoljenja ter prenova projekta (predhodno oddelkov 9 + 1, sedaj 10 + 1,   

zgradba naj bi bila po novem stopničasta zaradi zakonsko določene osvetlitve). Župan še ne ve, kakšna 

bo gradnja, ali klasična ali energetsko pasivna. O tem, kdaj se bo vrtec začel graditi, župan ne more dati 

točnega odgovora. Upa, da se bo v letu 2019 z nekaterimi deli za vrtec lahko začelo. Če bo odklonjenih 

otrok več kot za en oddelek, mora občina zagotoviti ta manjkajoči oddelek. 

Šola potrebuje v šolskem letu 2018/2019 dodaten oddelek, ki ga bo občina   zgradila na ravni strehi 

šole nad garderobo. Sredstva za ta namen so že v rebalansu, gradnja bo preprosta, z jeklenimi in 

lesenimi konstrukcijami.  Sestanek s projektanti je bil danes. Župan je obljubil, da bo do začetka 

šolskega leta učilnica zgrajena. 

Občina se je prijavila na razpis fundacije za šport za pridobitev sredstev za obnovo atletske steze. 

Projekt bo izveden tudi, če občina ne bo uspešna na razpisu. 

Člani so županu zastavili vprašanja, na katera je odgovarjal: 

- Ali bodo zgrajene tudi sanitarije ob šolskem in vrtčevskem igrišču?   Župan je odgovoril, da ne,   

ker so predpisi prestrogi. 

- Kako bo z ogrevanjem vrtca? Župan je odgovoril, da je to odvisno od načina gradnje. 



- Ali se bo zgradil vrtec in obnovila šola? Župan je odgovoril, da se bo gradil samostojen  vrtec in 

najverjetneje predelala  obstoječa zgradba šole. 

- Ali se bo gradnja začela v letu 2019? Župan je pritrdil, da se bo vrtec začel graditi v letu 2019. 

Predsednica, mag. Urška Bučar se je zahvalila županu za povedano in zaključila s točko dnevnega reda. 

K točki 5 

Predlogi, pobude in vprašanja članov 

1. Natalija Poš je ravnateljici zastavila vprašanje o poteku vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2018/2019. 

Ravnateljica je povedala, da je razpis zaključen, prispelo je 51 vlog, reševala jih bo komisija za sprejem 

otrok v vrtec.   

2. Klementina Kolarek  je vprašala, koliko otrok bo sprejetih in kdaj bodo starši dobili odgovor. 

Ravnateljica je povedala, da vloge preverja in dela vrstni red komisija. Starši bodo obveščeni v roku 30 

dni.   

3. Barbara Gril Razboršek je vprašala, ali je možno, da bi šola posodila šolski kombi za prevoze otrok na 

tekmovanja, ki niso šolska tekmovanja. 

Ravnateljica je odgovorila, da je bil sprejet sklep, da se šolski kombi ne posoja nikomur, vozi ga le hišnik. 

4. Klementina Kolarek poziva vodstvo šole, da se oskrbnina za otroke, ki v času stavke dva dni niso bili 

v vrtcu,   odračuna.   Prebrala je obvestilo, ki ga je v času pred stavko šola posredovala staršem vrtca. 

Prebrala je tudi mnenje ministrstva za šolstvo, objavljeno v dnevnem časopisju. 

Predsednica SVIZ-a v šoli, Marija Andrejčič, je povedala, da je bilo besedilo, ki so ga posredovali staršem 

pred stavko, enotno za celo Slovenijo. 

Predsednica mag. Urška Bučar je predlagala, da ravnateljica pisno odgovori staršem.  

5. Natalija Poš je dala pobudo, da bi se do konca leta uvedle rezervacije za sprejem otrok v vrtec. 

Ravnateljica je odgovorila, da vloge sprejemamo tudi med šolskim letom. Če otrok izpolnjuje pogoje za 

sprejem in če je prostor v skupinah, je otrok tudi sprejet.   

K točki 6 

Razno 

1. Ravnateljica je povedala, da je šolskemu skladu potekel mandat, zato je treba izvoliti nove člane. 

Predlagala je, da so člani šolskega sklada s strani zaposlenih Helena Jordan, Irena Glavan in Alma 

Iveković. 

SKLEP 4/5 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili, da so člani Šolskega sklada s strani zaposlenih: 

Helena Jordan, Irena Glavan in Alma Iveković. 

2. Ravnateljica se je zahvalila celotnemu timu  projekta Erasmus+ in še posebej vodji Rosani Dular za 

uspešno izvedene dejavnosti v okviru projekta. 

3. Mag. Urška Bučar je povedala, da smo pridobili znak šola eTwinning za leto 2018/2019.   



Povedala je, da smo se s tem vključili v evropsko virtualno šolsko skupnost, ki spodbuja uporabo 

sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in 

srednjih šol. Učiteljem so na voljo različna izobraževanja, kontaktni seminarji ter pedagoške delavnice 

tako doma kot v tujini. Na spletni strani šole bodo starši seznanjeni z dogodki, povezanimi s tem. 

4. Ravnateljica je povedala, da bodo na Občinskem svetu 25. aprila odločali o obliki gradnje vrtca. 

Predsednica je ob 18.10 zaključila sestanek.   

  

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta zavoda: 

Ana Koncilja           mag. Urška Bučar 

 

 

 

 

 

 

 


