Št.: 900-3/2020/2
Datum: 6. 10. 2020

ZAPISNIK
1. seje Sveta zavoda OŠ Dobrova, ki je bila 30. 9. 2020 ob 18.00 uri v zbornici šole.

Prisotni: Karin Armič, Polona Kolenc, Ksenija Pišljar, Doroteja Logar, Mojca Krušič, Sabina Oven,
Andreja Sušič, Urška Andrašič, Nataša Peljhan, Marija Šenk, Simona Glavič, Valerija Božič, Andrej
Štrukelj in Viljem Kovačič
Odsotni: /
DNEVNI RED:
1. Poročilo predsednice Volilne komisije o izidu volitev predstavnikov delavcev.
2. Seznanitev z novo imenovanimi člani Sveta zavoda s strani ustanovitelja in Sveta staršev.
3. Potrditev nove sestave članov Sveta zavoda.
4. Volitve predsednika in namestnika Sveta zavoda.
5. Pregled in potrditev zapisnika 17. Seje.
6. Rebalans Finančnega načrta za leto 2020.
7. Predlog investicijskih in vzdrževalnih del za 2021/22.
8. Letno poročilo o delu OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/20.
9. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/20 (Komisija za kakovost).
10. Predlog Letnega delovnega načrta OŠ Dobrova za šolsko leto 2020/2021.
11. Predlog Letnega delovnega načrta Vrtec Dobrova za šolsko leto 2020/2021.
12. Organizacija in izvedba ” TEDNA OTROKA”.
13. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta šole.

AD1)
Predsednica sveta zavoda Simona Glavič je prebrala pisno poročilo predsednice volilne komisije,
Brede Podobnikar o izidu volitev predstavnikov delavcev v novi mandat Sveta zavoda OŠ Dobrova.
Volitve predstavnikov delavcev so potekale 2. 7. 2020 v sestavi volilne komisije: Breda Podobnikar,
Mojca Trček, Katarina Rožmanec, Marjeta Novak in Bogdane Tominec. V sestavo novega sveta šole so
bili s strani predstavnikov delavcev izvoljeni: Polona Kolenc, Karin Armič, Ksenija Pišljar, Doroteja
Logar in Valerija Božič. Poročilo o rezultatih volitev predstavnikov delavcev OŠ Dobrova je priloga
zapisnika.
Sklep 1:
Člani sveta šole so se seznanili z novoizvoljenim predstavniki delavcev v svetu šole v novem mandatu.

AD2)
Ravnatelj Viljem Kovačič je pristone seznanil s novo imenovanimi člani sveta zavoda s strani
ustanovitelja, občine Dobrova – Polhov Gradec (Marija Šenk, Urška Andrašič in Nataša Peljhan) in
Sveta staršev (Andreja Sušič, Mojca Krušič in Sabina Oven).
Sklep 2:
Člani sveta šole so se seznanili z novoizvoljenim predstavniki sveta staršev in občine Dobrova –
Polhov Gradec v svetu šole v novem mandatu.
AD3)
Za obdobje štirih let, od 30. 9. 2020 do 30. 9. 2024 so bili imenovani novi člani Sveta zavoda OŠ
Dobrova v sestavi: Karin Armič, Polona Kolenc, Ksenija Pišljar, Doroteja Logar, Valerija Božič, Mojca
Krušič, Sabina Oven, Andreja Sušič, Urška Andrašič, Nataša Peljhan in Marija Šenk.
Sklep 3:
Novi člani Sveta zavoda OŠ Dobrova za obdobje od 30. 9. 2020 do 30. 9. 2024 so Karin Armič, Polona
Kolenc, Ksenija Pišljar, Doroteja Logar, Valerija Božič, Mojca Krušič, Sabina Oven, Andreja Sušič, Urška
Andrašič, Nataša Peljhan in Marija Šenk.
AD4)
Dosedanja predsednica, Simona Glavič je pristone člane pozvala k izvolitvi novega predsednika in
namestnika predsednika sveta zavoda. Za novo predsednico je predlagala predstavnico delavcev,
učiteljico Karin Armič, za namestnico pa se je javila predstavnica sveta staršev, Sabina Oven. Člani
sveta zvoda so obe predlagani kandidatki podprli in ju soglasno izvolili. Glasovanja sta se vzdržali
predlagani kandidatki.
Sklep 4:
Za predsednico Sveta zavoda OŠ Dobrova v novem štirilenem mandatu je bila izvoljena Karin Armič,
za namestnico Sabina Oven.
AD5)
Simona Glavič je prebrala celotni zapisnik zadnje seje v stari sestavi članov sveta zavoda. Prisotni člani
so ga soglasno potrdili. Stara predsednica se je poslovila in zahvalila prisotnim za uspešo sodelovanje
v preteklih mandatih ter predsedovanje predala novi predsednici Karin Armič. Ravnatelj je novim
članom izrekel dobrodošlico, jih pozval k konstruktivnemu in tvornemu delu ter odgovornemu
ravnanju v koristi vseh učencev in ostalih deležnikov.
Gospa Urška Andrašič je komentirala vsebino zadnjega zapisnika in izpostavila, da jo moti, da šola
nima vzpostavljenega in zapisanega protokola ravanj v primeru uradnih prijav.
Sklep 5:
Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 17. seje sveta zavoda.
AD6)
Novopredsedujoča Karin Armič je kot naslednjo točko dnevnega reda predlagala pregled Poročila o
realizaciji finančnega načrta za leto 2020 (1-6) in rebalans Finančnega načrta za leto 2020 in 2021 s
kadrovskim načrtom za leto 2020 in 2021. Vsi dokumenti so priloge zapisnika.
Računovodja Andrej Štrukelj je povzel poročilo realizaciji Finančnega načrta za obdobje januar-junij
2020 glede na sprejeti Finančni načrt za leto 2020. Izpostavil je nov sistem financiranja predšolske
vzgoje s strani občine, ki sedaj temelji na dejasnkih stroških.
Predstavil je tudi spremembe rebalansa Finančnega načrta za leto 2020, ki se je nanašal na
spremembo višine financiranja vrtca v času spomladanske epidemije Covida 19, kjer je občina
financirala izpad vseh prihodkov iz strani oskrbnin staršev in vse stroške zaposlenih, ki so bili v času

zaprtja vrtca na čakanju na delo. Rebanas se je nanašal tudi na višji znesek odpravnin zaradi
upokojitev delavk, zmanjšanje prihodkov z naslova prehrane učencev zaradi zaprtosti šole in vrtca,
odpadlo šolo v naravi ter na projekt Erazmus+, ki zaradi epidemije glede na predviden plan, ni bil
nadalje izveden. Del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt šole za leto 2020 in 2021.
Gospa Krušič je prosila, če bi lahko v preučitev za sejo finančna gradiva prejemali vsaj 3 dni pred
predvideno sejo, gospa Andrašič bi gradivo želela prejemati 8 dni pred sejo. Računovodja je pojasnil,
da je gradivo zaradi priprave zaključnih poročil in seje težko pripraviti veliko pred koncem marca, seja
pa je običjano sklicana pred zimskimi počitnicami.
Gospa Krušič je želela vedet, če ima šola sklenjeno pogodbo o upravljanju z nepremičninami z lokalno
skupnostijo? Ravnatelj je pojasnil, da je lastnik objektov v katerih šola deluje, občina, šola je le
upravljalec, ker je zapisno v Aktu o ustanovitvi OŠ Dobrova. Šola ima z občino sklenjeno Pogodbo o
upravljanju premičnega in nepremičnega premoženja za potrebe izvajanja dejavnosti
osnovnošolskega izobraževanja. Šola prostorov v katerih deluje, ne trži. Trži se športna dvorana, ki pa
jo v popoldanskem času na trgu oddaja občina.
Sklep 6:
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Poročilo o realizaciji finančnega načrta od januarja do junija
leta 2020.
Sklep 7:
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili pripravljen rebalans Finančnega načrta za leto 2020.
Sklep 8:
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili pripravljen rebalans Finančnega načrta za leto 2021.
AD7)
Ravnatelj je predstavil predlog investicijskih in vzdrževalnih del za leti 2021 in 2022 za šolo in vrtec.
Predvideni večji finančni investiciji sta preplasitev zunanjega športnega igrišča za športno dvorano s
finim asfaltnim slojem (predračun 85.020 EUR) s tartan stezo (predračun 250.000 EUR) ter ureditev
celotenga vodovodnega sistema v kletnih prostorih poleg kuhinje in jedilnice (predračun 76.096
EUR). Ostale željene in prepotrebne investicije so opisane v prilogi zapisnika.
Sklep 9:
S strani članov sveta zavoda je bil potrjen program investicijsko-vzdrževalnih del in nabav za leti 2021
in 2022.
AD8)
Ravnatelj Viljem Kovačič je povzel vsebino Letnega poročila o delu preteklega šolskega leta. Člani
sveta šole so izrazili pohvalo ob izjemnemu delu in uspehih učencev v preteklem šolskem letu. Letno
poročilo o delu OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/20 je priloga tega zapisnika.
Sklep 10:
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Letno poročilo o delu OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/20.
AD9)
Ravnatelj je člane sveta zavoda seznanil z ugotovitvami Komisije za kakovost, ki je sestavila
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/20, ki zajema poročila iz izvedenih projektov.
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/20 je priloga zapisnika.
Sklep 11:
Člani sveta zavoda so se seznanili in potrdili Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/20.

AD10 in 11)
Ravnatelj je povzel Predlog Letnega delovnega načrta OŠ Dobrova za šolsko leto 2019/2020 in
predlog Letnega delovnega načrta za vrtec pri OŠ Dobrova, ki sta bila potrjena že na svetu staršev.
Tako predlog za šolo kot za vrtec je tudi letošnje šolsko leto ambicizno zastavljen. Ravnatelj je zatrdil,
da ga bodo neglede na negotovo epidemološko situacijo, poizkušali v čimširšem merilu tudi izvesti.
LDN šole in vrtca sta prilogi zapisnika.
Sklep 12:
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Letni delovni načrt OŠ Dobrova skupaj z vrtcem za šolsko leto
2020/2021.
AD12)
Ravnatelj je povzel program letošnjih aktivnosti, ki se bodo dogajale v »Tednu otroka«, med 5. in 9.
10. 2020. Podrobnejši program je priloga zapisnika.
Sklep 13:
Člani sveta zavoda so se seznanili z organizacijo in aktivnostmi v »Tednu otroka«, od 5. do 9. 10.
2020.
AD razno)
Gospa Krušič je predlagala, da bi tako kot za šolo preko spletnih učilnic (Moodle) uvedli možnost
elektronskega prijavljanja na govorilne ure v vrtcu. Predlagala je Officevo aplikacijo Bookings.
Ravnatelj je pojasnil, da je e-prijavjanje na govorilne ure v šoli ravnokar zaživelo in da se tudi za vrtec
pripravlja podoben način. Na kakšen način bodo prijave potekale, pa bodo starši vrtčevskih otrok v
kraktem seznanjeni.
Člane sveta je zanimalo tudi kako napredujejo aktivnosti v zvezi s postavitvijo varnejših vrat v drugem
starosnem obdobju v vrtcu na Dobrovi. Ravnatelj je pojasnil, da so vse aktivnosti v teku in da lahko v
prihodnjih mesecih pričakujejo nova, bolj varna prehodna vrata.
Ostalih pobud, predlogov in vprašanj ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.

Zapisala:

Predsednica:

Valerija Božič

Karin Armič

