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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: 900-1/2021/23 

       

 

ZAPISNIK 

 

6. sestanka Sveta zavoda, ki je bil dne 27. 9. 2022 ob 17.00 preko Zoom povezave 

 

 

Prisotni: 

Gašper Štih, prof., Nina Pavlin, prof., Irena Pečnik, Bojan Kukman, Marija Papež, Mateja Šenica, 

Darinka Nardin 

 

Ostali prisotni: 

ravnateljica Andreja Koščak, prof., predsednik SVIZ-a Igor Kovač, prof., predstavniki Sloresta, d. o. o., 

Gregor Ravbar in Janez Korošec 

 

Opravičeno odsotni: Vesna Kastelic, mag. prof., Lea Tisovec (podala odstopno izjavo), Franc Vovk, 

župan, Barbara Papež Lavrič 

 

Ostali odsotni: Natalija Filipović 

 

Predsednik Sveta zavoda je pozdravil vse navzoče člane in ugotovil sklepčnost. Na sestanku je prisotnih 

7 od 11 članov Sveta zavoda. Lea Tisovec je podala odstopno izjavo zaradi menjave delovnega mesta, 

zato bo potrebno sprejeti novega člana in sprejeti sklep.  

 

Prebral je naslednji sklep: 

 

SKLEP 1/6 

Na osnovi 7. člena Odloka o ustanovitvi zavoda OŠ Dolenjske Toplice Svet zavoda sprejme sklep 

o razpisu nadomestnih volitev za čas poteka mandata Sveta zavoda. 

Razpis volitev je potrebno opraviti, ker je članstvo v Svetu zavoda poteklo enemu predstavniku 

delavcev (Lea Tisovec). 

Volitve za enega predstavnika delavcev OŠ Dolenjske Toplice bodo 25. 10. 2022, od 8.00 do 16.00, 

v knjižnici OŠ Dolenjske Toplice. Predčasne volitve bodo 24. 10. 2022, za delavce, ki bodo na dan 

izvedbe glasovanja odsotni, in bodo potekale od 13.00 do 14.00. 

 

Vsi prisotni člani se z dvigom rok strinjajo in soglasno sprejmejo sklep 1/6. 

 

Predsednik Sveta zavoda je seznanil člane, da je Svet staršev na svoji seji dne 20. 10. 2022 sprejel sklep, 

da Bojan Kukman, kljub temu da ni več predstavnik oddelka in tako v letošnjem šolskem letu ni član 

Sveta staršev, še vedno ostaja njihov predstavnik v Svetu zavoda in bo redno vabljen na vse njihove seje 

v tem šolskem letu. 
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Predsednik Sveta zavoda je nadaljeval sestanek in prebral predlagani dnevni red. 

 

Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Nerealizirani sklepi 

3. Poročanje župana o aktualnih informacijah 

4. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju 

5. Poročilo o realizaciji LDN-jev za šolo in vrtec za šolsko leto 2021/2022 

6. Obravnava in sprejem LDN-ja za šolo za leto 2022/2023 

7. Obravnava in sprejem LDN-ja za vrtec za leto 2022/2023 

8. Obravnava in potrditev Vzgojnega načrta 2022/2023 

9. Obravnava in potrditev Pravil šolskega reda 2022/2023 

10. Seznanitev s Hišnim redom 2022/2023 

11. Seznanitev s Pravilnikom o pridobitvi naziva Brihtna glavca in s Pravilnikom o pridobitvi 

naziva najboljši športnik in najboljša športnica ter najboljši športni oddelek šole 

12. Potrditev cenika za uporabo prostorov in zunanjih površin OŠ Dolenjske Toplice za šolsko leto 

2022/2023 

13. Potrditev cenika za prehrano za šolsko leto 2022/2023 

14. Predlogi, pobude, vprašanja članov 

15. Razno 

 

SKLEP 2/6 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 1: Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje  

Pripomb in vprašanj na zapisnik 5. sestanka Sveta zavoda ni bilo.  

 

SKLEP 3/6 

6 članov je z dvigom rok potrdilo zapisnik 5. seje Sveta zavoda. 1 član je bil vzdržan. 

Sklep je bil sprejet. 

 

K točki 2: Nerealizirani sklepi 

Predsednik Sveta zavoda je povedal, da nerealiziranih sklepov iz 5. seje ni, zato so začeli z razpravo o 

naslednji točki. 

 

K točki 3: Poročanje župana o aktualnih informacijah 

Ravnateljica je predala ostalim članom informacije, ki jih je prejela od župana. Župan sporoča, da se bo 

29. 9. 2022 podpisovala pogodba za novi vrtec. Izbrani izvajalec je GPI tehnika. Dela se bodo začela 

izvajati predvidoma v drugi polovici oktobra.  

 

K točki 4: Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju 

Ravnateljica je navedla vse, kar so storili v času od zadnje seje, vključno z materialnimi pogoji, ki so jih 

uspeli realizirati v lanskem šolskem letu. Povedala je, da so prenovili sanitarije in športne garderobe na 

predmetni stopnji, prebarvali vhod na predmetni stopnji, kupili dva plinska kotla, zamenjali svetila v 

kuhinji, uredili kabelsko kanalizacijo za elektriko, dokupili garderobne omarice na predmetni stopnji, 

kupili garderobne omare, škatle in zaboje v gledališkem kabinetu (Erasmus+), poskrbeli za table in 
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napise na stopnicah (Erasmus+), nabavili računalniško opremo (Erasmus+), dokupili dezinfekcijske 

čistilce in opravili vsa ostala redna vzdrževalna dela. Poskrbeli so tudi za zdravniške preglede in varstvo 

pri delu za zaposlene. Nabavili so tudi ves potreben didaktični in pisarniški material, higienske maske, 

teste, čistila in drug material, ki ga potrebujejo. 

 

Ravnateljica pri tej točki opozori, da se bo tekom koledarskega leta morala zvišati ekonomska cena vrtca 

(razlog zvišanja cen prehrane in zvišanje plač zaposlenih – napredovanje pomočnic vzgojiteljic v naziv), 

saj bodo drugače ob koncu koledarskega leta imeli izgubo. Predlog za zvišanje ekonomske cene vrtca 

je bil že poslan na občino. 

 

K točki 5: Poročilo o realizaciji LDN-jev za šolo in vrtec za šolsko leto 2021/2022 

Ravnateljica je predstavila Poročilo o realizaciji LDN-jev za šolo in vrtec. Pove, da so vse dejavnosti 

izvedli po načrtu, prilagajali so se le ukrepom proti covidu-19. Izpostavila je Gumbarijo, ki je bila letos 

prenovljena in popestrena. Imeli so tudi razstavo Gumbarija nekoč in danes v Sitarjevi hiši. Izvedli so 

Cicidneve, obiskali Kekčevo deželo. Strokovne delavke so se udeležile izobraževanja Naj srček bije in 

pridobile certifikat. Vpis je nemoteno potekal po prenovljenem pravilniku. V vrtec so bili sprejeti vsi 

vpisani otroci.  

O šoli je povedala, da je bilo v šolo vpisanih 346 učencev. Tekom leta se je številka povečala na 355. 

Dva učenca razred ponavljata. Delo je potekalo po ustaljenem urniku. Kljub omejitvam zaradi covida-

19 so izvedli vse šole v naravi, razen ene. Ti sedaj odhajajo na tematski teden Ob robu morja v CŠOD 

Breženka (lanski 7. razred).  

Izpostavila je tudi rezultat NPZ-jev v lanskem šolskem letu, ki so bili nižji od slovenskega povprečja. 

Glede na rezultate se je v letošnjem šolskem letu naredilo nekaj sprememb. Poskusno bodo NPZ-je 

izvajali tudi v 3. razredu. 

 

Član Sveta zavoda je pohvalil, da je ravnateljica sama izpostavila NPZ-je. Naša šola že nekaj časa 

izstopa po negativnem trendu. Vesela je, da so se sprejeli ukrepi, kako zadevo izboljšati. Istočasno 

pohvali, da je veliko tekmovanj. Še posebej za nadarjene učence. Želi si, da bi tudi otroke, ki so nekje 

na sredini, motivirali za delo in se jih opazilo. 

Ravnateljica pove, da so spodbudili učence k rednemu obiskovanju dopolnilnega in dodatnega pouka.  

 

SKLEP 4/6 

Svet zavoda je seznanjen s poročilom o realizaciji LDN-jev za šolo in vrtec za šolsko leto 

2021/2022. 

Sklep je soglasno sprejet.  

 

K točki 6: Obravnava in sprejem LDN-ja za šolo za leto 2022/2023 

Ravnateljica je predstavila načrt za to šolsko leto. Prednostna naloga ostaja Varno in spodbudno učno 

okolje. V šoli so se odločili tudi za drugo prednostno nalogo, ki je 50 let Osnovne šole Dolenjske 

Toplice. Poleg vseh ustaljenih projektov in dejavnosti, ki jih ponujajo, je izpostavila organizacijo 

prednovoletnega bazarja skupaj z vrtcem, izpostavila je tudi zaključno prireditev in pripravo krajšega 

muzikala – Student's act (poudarek na angleškem jeziku). Ravnateljica pove, da bodo učencem zadnje 

triade ponudili ekskurzijo v tujino, in sicer obisk Londona. Izvedle se bodo 3 šole v naravi: plavalna 

šola v naravi v CŠOD Murska Sobota za 3. razred, zimska šola v naravi na Soriški planini za 5. razred 

in tematski teden v CŠOD Breženka za 8. razred. Pri NPZ-jih je ravnateljica omenila, da bodo učenci 9. 

razreda poleg matematike in slovenščine v šolskem letu 2022/2023 opravljali nacionalno preverjanje 

znanja iz predmeta domovinska in državljanska kultura in etika. V 1. razredu ostaja tudi plavanje, ki so 

ga zaradi organizacije dela dokončno prestavili iz najstarejše skupine v vrtcu v prvi razred.  
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Kar se tiče prednostnih investicij pa so le-te naslednje: menjava prezračevalnega sistema v šolski 

kuhinji,  umestitev umivalnika v igralnico Muckov, sanacija tlakov v posameznih učilnicah in na 

posameznih delih hodnikov ter menjava talnih oblog, prav tako načrtujejo posodobitev računalniške 

opreme, meritve radona ter ostala vzdrževalna dela. 

 

SKLEP 5/6 

Svet zavoda se seznani in sprejme LDN za šolo za šolsko leto 2022/2023.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 7: Obravnava in sprejem LDN-ja za vrtec za leto 2022/2023 

Ravnateljica pove, da je prednostna naloga tako v vrtcu kot v šoli Varno in spodbudno učno okolje. 

Poleg tega še vedno ostaja projekt NIJZ Zdravje v vrtcu. Dve novosti za vrtec sta tudi projekt Potujoči 

naravoslovni nahrbtnik in projekt Sobivanja – Spodbujamo prijateljstvo. Kar se tiče ostalih dejavnosti, 

je ravnateljica izpostavila Cicidneve na Čatežu v CŠOD Čebelica, ki bodo potekali od 5. 12. 2022 do 7. 

12. 2022, Gumbarijo, ki bo se bo odvijala v petek, 26. 5. 2023, in Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo 

potekal dne 18. 11. 2022, zato so se vključili tudi v projekt Mlekastično. Ravnateljica omeni, da se vse 

skupine v zgornjem vrtcu prehranjujejo v jedilnici.  

 

SKLEP 6/6 

Svet zavoda se strinja in sprejme LDN za vrtec za šolsko leto 2022/2023.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 8: Obravnava in potrditev Vzgojnega načrta 2022/2023 

Ravnateljica pove, da pri Vzgojnem načrtu ni sprememb.  

 

SKLEP 7/6 

Svet zavoda se seznani in sprejme Vzgojni načrt 2022/2023.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 9: Obravnava in potrditev Pravil šolskega reda 2022/2023 

Ravnateljica pove, da so naredili spremembo pri omejitvi mobilnih telefonov v šoli. Učenci svoje 

mobilne telefone zjutraj ugasnejo in pospravijo v svojo garderobno omarico, ki jo zaklenejo. Po 

končanem pouku pa jih ponovno vzamejo iz omarice. Naslednja sprememba pa je ta, da se ob izgubi 

rezervnega ključka za učenčevo omarico, le-ta zaračuna. Prav tako pa se bo sedaj zaračunala tudi izguba 

kartice oziroma ključka za prehrano. 

 

Član Sveta zavoda sprašuje, ali se strošek razmagnetenja pri karticah za prehrano zaračuna. 

Ravnateljica mu odgovori, da se razmagnetenje ne bo zaračunalo, imajo pa sedaj učenci v večji meri že 

v uporabi ključke za prehrano, ki se ne razmagnetijo. 

 

SKLEP 8/6 

Svet zavoda se seznani in sprejme Pravila šolskega reda 2022/2023.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 10: Seznanitev s Hišnim redom 2022/2023 

Ravnateljica je seznanila člane s Hišnim redom, kjer je predstavljeno odpiranje in zaklepanje šole ter 

uradne ure. 
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SKLEP 9/6 

Svet zavoda se seznani in sprejme Hišni red 2022/2023.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 11: Seznanitev s Pravilnikom o pridobitvi naziva Brihtna glavca in s Pravilnikom o pridobitvi 

naziva najboljši športnik in najboljša športnica ter najboljši športni oddelek šole 

Predsednik Sveta zavoda predstavi spremembe. Tekmovanje sedaj poteka ločeno za razredno in 

predmetno stopnjo. 

Pri pravilniku o pridobitvi naziva najboljši športnik in najboljša športnica ter najboljši športni oddelek 

šole so dodali nov člen, in sicer da točke dobi ekipa ali posameznik na področnem tekmovanju, če je 

prisotnih minimalno 8 posameznikov oziroma vsaj 4 ekipe. Na državnem nivoju pa mora biti prisotnih 

10 posameznikov ali 6 ekip. Pri nazivu najboljšega športnika šole se upoštevajo točke tistega učenca, ki 

se je udeležil najmanj treh različnih športnih tekmovanj. 

 

SKLEP 10/6 

Svet zavoda se seznani s Pravilnikom o pridobitvi naziva Brihtna glavca in s Pravilnikom o 

pridobitvi naziva najboljši športnik in najboljša športnica ter najboljši športni oddelek šole.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 12: Potrditev cenika za uporabo prostorov in zunanjih površin OŠ Dolenjske Toplice za šolsko 

leto 2022/2023 

Ravnateljica predstavi cenik za uporabo prostorov in zunanjih površin OŠ Dolenjske Toplice. 

 

SKLEP 11/6 

Svet zavoda se seznani, potrdi in sprejme cenik za uporabo prostorov in zunanjih površin OŠ 

Dolenjske Toplice za šolsko leto 2022/2023.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 13: Potrditev cenika za prehrano za šolsko leto 2022/2023 

Predstavnika Sloresta, d. o. o., obrazložita kalkulacijo cen na ceniku.  

 

Član Sveta zavoda pozitivno pripomni, da so cene prehrane v šoli še vedno zelo nizke kljub višanju cen 

na celotnem trgu. 

 

SKLEP 12/6 

Svet zavoda se seznani, potrdi in sprejme cenik za prehrano za šolsko leto 2022/2023.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 14: Predlogi, pobude, vprašanja članov. 

 

Član Sveta zavoda sprašuje ravnateljico glede zneska za novi vrtec, ali je ta cena 5,5 mio z davkom ali 

brez. 

Ravnateljica ji odgovori, da je to cena brez DDV-ja. 

 

Član Sveta zavoda pohvali pomočnico ravnateljice za vrtec in zaposlene v vrtcu. 

 

K točki 15: Razno. 
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Ker ni bilo več vprašanj, je predsednik Sveta zavoda 6. sestanek zaključil ob 18.36.  

 

 

Zapisala:      Predsednik Sveta zavoda: 

Suzana Turk, tajnik VIZ    Gašper Štih, prof. 


