
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE 

SVET ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE 

Številka: 900-1/2018  

 

ZAPISNIK 

6. sestanka Sveta zavoda  dne 3. 7. 2018 ob 18. uri v knjižnici 

 

Prisotni: 

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

Kolarek, Roman Lavrič, Janja Matkovič 

Opravičeno odsotni: 

Barbara Gril Razboršek, Gregor Milivojevič, Natalija Poš 

Ostali prisotni: 

Maja Bobnar, ravnateljica, Jože Muhič, župan 

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane, novega člana Romana Lavriča ter 

župana. Ugotovila je sklepčnost, prisotnih je 8 od 11 članov. Prebrala predlog dnevnega reda in ga dala 

na glasovanje. 

SKLEP 1/6 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Nerealizirani sklepi 

3. Poročanje župana o aktualnih informacijah o širitvi šolskih prostorov 

4. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 

5. Razno 

K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

Tatjana Malenšek je opozorila, da ni napisana, da je bila na seji prisotna. Roman Lavrič z vabilom na 

sestanek ni prejel zapisnika. Ostali člani na zapisnik niso imeli pripomb. 

SKLEP 2/6 

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

 



K točki 2 

Nerealizirani sklepi 

Predsednica je prebrala sklepe prejšnje seje, nerealiziranih sklepov ni. 

K točki 3 

Poročanje župana o aktualnih informacijah o širitvi šolskih prostorov 

Župan je predstavil aktualno dogajanje glede šolskega prostora v treh točkah: 

1. Izgradnja dodatne učilnice 

Učilnica se bo začela graditi v kratkem na ravni strehi nad garderobo, gradbeno dovoljenje je občina 

dobila danes. Naleteli so na neugoden čas za izbiro izvajalcev, izbirajo lahko med 7 ponudniki. Izbran 

je bil izvajalec KOSTAK, dela bodo delali njihovi podizvajalci. Cena je višja za približno 30.000 EUR, cena 

izvedbe 143.000 EUR in DDV. Pridobili bodo 25.000 EUR iz Eko sklada zaradi vgraditve Eko oken. V 

osnutku pogodbe je predviden rok končanja gradnje 20. avgust, zagotovo pa bo končana 15. 

septembra. 

2. Izgradnja nove stavbe vrtca 

ZPMS se je odločila, da bo del prostora, kjer bo stal vrtec, občini prodala, prostor za parkirišča pa bomo 

lahko služnostno uporabljali. Občina ima sredstva za odkup zemljišča, približno 30.000 EUR. 

3. Obnova atletske steze 

Občina ni bila uspešna na razpisu fundacije za šport za obnovo atletske steze. V dogovoru s šolo, 

atletskim klubom so pripravili nov projekt.  MIZŠ bo prispevala 45.000 EUR za 200 m dolgo stezo. V 

kratkem se bodo dogovorili, kako bodo izpeljali obnovo, verjetno najprej obnova steze, tribune pa 

pozneje. 

Županu so v razpravi člani zastavili vprašanja: 

1. Mag. Urška Bučar je vprašala, ali se lahko cena zniža, če bodo izvajalci zamujali z izgradnjo učilnice. 

Kdaj se bo gradnja začela, kakšna gradnja bo? 

Odgovor župana: 

- Če bo zamuda več kot mesec dni, bi lahko znižali znesek. Gradnja bo montažna, z Eko okni, 

dokumentacija je izdelana. Pridobili so več soglasij, sledi še izdelava PID projekta, podpis 

pogodbe in začetek gradnje. 

2. Milena Roglič je vprašala, ali je 15. september res zadnji datum za dokončanje izgradnje učilnice?  

3. Klementina Kolarek je vprašala, ali imamo načrt C, če vse pade v vodo in kaj je načrt B? 

Ravnateljica je odgovorila, da bi za kratek čas učence lahko razporedili v knjižnico, računalniško 

učilnico. 

Po tej točki je župan sejo zapustil. 

K točki 4 

Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 



Roman Lavrič se je včeraj udeležil sestankov občinskih odborov in povedal, da so razpravljali o vseh 

zadevah, ki jih je sedaj povedal župan, o atletski stezi, nadzidavi učilnice. Ravnateljico je vprašal, zakaj 

se niso za učilnico odločili za zabojnik, kakršne izdeluje firma iz Trebnjega.  

Ravnateljica je odgovorila, da za postavitev zabojnika nimamo prostora in povedala način izgradnje 

učilnice na strehi nad garderobo, ter opozorila, da tako tudi logistično rešimo bližino sanitarij, jedilnice 

in ostalih šolskih prostorov. 

K točki 5 

Razno 

1. Klementina Kolarek je ravnateljico vprašala, ali je napisan odgovor na njeno pobudo z zadnje seje 

Sveta zavoda, ko je vodstvo šole pozvala, da se oskrbnina otrokom, ki v času stavke vzgojiteljev niso 

bili v vrtcu, odračuna.  

Ravnateljica je povedala, da ji je odgovorila po elektronski pošti ter ji odgovor prebrala. Povedala je, 

da je ravnala v skladu z navodili Ministrstva za šolstvo in sindikata. 

Klementina Kolarek je dejala, da je odgovor ravnateljice glede na obvestilo, ki so jih pred stavko dobili 

starši, nesprejemljiv in nepošten. Svetovala je, da ga šola objavi na spletni strani vrtca, da ga bodo 

prebrali tudi ostali starši. Poudarila je, da je bila solidarnost staršev nagrajena s tem, da so plačali 

storitev, ki je niso koristili. 

2. Predsednica je zaželela, da bi se septembra čim prej preselili v novo učilnico.  

Povedala je, da bomo s septembrom začeli s postopki razpisa za nov mandat ravnatelja šole. 

Tudi v prihodnje bodo sestanki ob 18. uri. 

Sestanek se je zaključil ob 19.04.  

 

Zapisala:      PREDSEDNICA SVETA ZAVODA: 

Ana Koncilja                mag. Urška Bučar 

 

  

 


