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ZAPISNIK 

1. sestanka Sveta zavoda dne 2. 3. 2017 ob 18. uri v knjižnici šole 

 

Prisotni člani: 

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

Kolarek, Barbara Gril Razboršek, Gregor Milivojević, Natalija Poš, Mojca Šenica, Janja Matkovič 

Ostali prisotni: 

Anita Vidic, predsednica Sveta šole v prejšnjem mandatu, Maja Bobnar, ravnateljica, Antonija 

Miklavčič Jenič, pomočnica ravnateljice, Zvonka Božič, računovodkinja, Robert Kohek, predsednik 

inventurne komisije, Petra Kutnar, predsednica volilne komisije, Marija Andrejčič, sindikat SVIZ 

Anita Vidic, predsednica prejšnjega mandata Sveta zavoda je v skladu s Poslovnikom sklicala prvo 

(ustanovitveno) sejo ter jo tudi otvorila. Novemu Svetu je zaželela uspešno delo  ter se zahvalila 

članom Sveta prejšnjega mandata za opravljeno delo. 

Vodenje sestanka je do izvolitve novega predsednika predala najstarejšemu članu iz vrst strokovnih 

delavcev zavoda, Francu Ocvirku. 

Maja Bobnar, ravnateljica, se je v svojem imenu zahvalila Aniti Vidic za kakovostno in ustvarjalno 

delo. Predlagala je, da bi se prisotni predstavili, da bi se bolje spoznali. Člani in ostali prisotni na 

sestanku so se predstavili, povedali, katero skupino zastopajo in s čim se profesionalno ukvarjajo. 

Franc Ocvirk je ugotovil sklepčnost, prisotnih je 10 od 11 članov, 1 članica je sporočila, da bo prišla 

pozneje. 

K točki 1 

Konstituiranje Sveta šole 

Po Poslovniku mandat imenovanih oziroma izvoljenih članov verificira Svet na predlog mandatno 

verifikacijske komisije, zato je predlagal člane za komisijo: 

Za predsednika je predlagal mag. Mihaela Potočarja, za članici Barbaro Gril Razboršek in Natalijjo 

Poš. 

 



SKLEP 1/1 

Vsi prisotni člani potrjujejo predlagane kandidate za Mandatno verifikacijsko komisijo: 

Predsednik: mag. Mihael Potočar 

Članica: Barbara Gril Razboršek 

Članica: Natalija Poš. 

Mandatno verifikacijska komisija je pregledala dokumentacijo o volitvah v Svet zavoda. Komisija je 

preverila poročila o volitvah, potrdila o izvolitvi predstavnikov delavcev ter obvestila o imenovanju 

zunanjih članov. 

Predsednik MVK, mag. Mihael Potočar, je potrdil pravilnost izvedbe volitev in imenovanj zunanjih 

članov. 

Petra Kutnar, predsednica volilne komisije, je podala postopek izvedbe volitev in volilne rezultate. 

Barbara Gril Razboršek, predsednica Sveta staršev, je povedala, da je Svet staršev imenoval 

predstavnike na dveh sestankih, 19. 1. 2017 in 16. 2. 2017. 

Natalija Poš je povedala, da je Občinski svet imenoval 3 predstavnike v Svet zavoda na 14. redni seji 

dne 25. 1. 2017. 

Predsedujoči Franci Ocvirk je razglasil izid volitev ter predlagal sprejem ugotovitvenega sklepa o 

verifikaciji članskih mandatov: 

Predstavniki zaposlenih: 

Mag. Urška Bučar 

Mag. Mihael Potočar 

Franc Ocvirk 

Tatjana Malenšek 

Milena Roglič 

Predstavniki staršev: 

Klementina Kolarek 

Barbara Gril Razboršek 

Gregor Milivojevič 

Predstavniki ustanovitelja: 

Natalija Poš 

Mojca Šenica 

Janja Matkovič 

 

Vsi prisotni so glasovali za sprejem sklepa: 

SKLEP 2/1 

Potrjuje se poročilo Mandatno verifikacijske komisije. 

Potrjuje se imenovanje predstavnikov zaposlenih, predstavnikov staršev in predstavnikov 

ustanovitelja. 



Ob 18.30 je na sestanek prišla članica Mojca Šenica, vsi člani so prisotni. 

K točki 2 

Izvolitev predsednika in namestnika predsednika 

Predsedujoči je glede na 10. člen Poslovnika o delu Sveta zavoda vprašal, ali bodo volitve javne ali 

tajne ter jih pozval k predlaganju kandidatov.  

Predlagani kandidatki sta mag. Urška Bučar in Natalija Poš. 

SKLEP 3/1 

Vsi prisotni člani Sveta soglašajo, da bodo volitve predsednika in namestnika javne. 

Predlagani kandidatki sta dobili naslednje število glasov: 

- mag. Urška Bučar  - 10 glasov  

- Natalija Poš – 1 glas 

SKLEP 4/1 

Predsednica Sveta zavoda je mag. Urška Bučar.   

Predsedujoči je predlagal še izvolitev namestnika predsednika sveta zavoda. 

Predlagana kandidatka je Natalija Poš. Za njeno izvolitev je glasovalo 11 članov. 

SKLEP 5/1 

Namestnica predsednice Sveta zavoda je Natalija Poš.   

Vodenje seje je prevzela predsednica mag. Urška Bučar. 

Zahvalila se je za zaupanje, povedala, da želi odprte pogovore, brez prepirov, pritiskov, želi, da bi 

delovali tako, da bo šola zdrava in se bo uspešno razvijala. Želi si, da bi bili naši učenci, ko bodo 

srednješolci, prepoznavni, da se bo vedelo, da prihajajo iz OŠ Dolenjske Toplice. 

Predsednica je predlagala potrditev dnevnega reda. 

SKLEP 6/1 

Vsi prisotni člani potrjujejo predlagani 

DNEVNI RED: 

1. Konstituiranje Sveta šole 

2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta šole 

3. Obravnava in potrditev poročila inventurne komisije 

4. Obravnava in potrditev Letnega poročila za leto 2016 

5. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja 

6. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 

7. Razno 

 

Predsednica je povedala, da sta točki 1. in 2. dnevnega reda že opravljeni. 

 



K točki 3 

Obravnava in potrditev poročila inventurne komisije 

Poročilo o opravljenem rednem letnem popisu sredstev, terjatev in obveznosti do virov 

sredstev na dan  31. 12. 2016 je podal predsednik inventurne komisije, Robert Kohek. Popisna 

komisija je svoje delo opravila v skladu z navodili in sklepom z dne 14. 12. 2017. 

 

SKLEP 7/1 

Vsi prisotni člani potrjujejo poročilo inventurne komisije. 

 

K točki 4 

Obravnava in potrditev Letnega poročila za leto 2016 

Ravnateljica je podala pregled Letnega poročila OŠ Dolenjske Toplice za leto 2016.  

V poročilu je izpostavila tudi investicijsko vzdrževalna dela, ki jih ima šola z vrtcem Gumbek 

zastavljena: zamenjava tlakov v posameznih razredih in igralnicah, postavitev sanitarij in 

vode na otroškem igrišču, posodabljanje IKT tehnologije, beljenje prostorov, ureditev ene 

terase na razredni stopnji, sanacija ostalega dela atletskega stadiona (zelene površine) in 

pripadajočih športnih površin, nakup klimatskih naprav, nakup zunanjih žaluzij za senčenje 

prostorov. 

Poleg zgoraj navedenih potreb šola potrebuje še prostore za telovadnico, saj le ti ne ustrezajo 

normativom. 

V razpravi po poročilu so sodelovali vsi člani. 

Računovodkinja Zvonka Božič je odgovarjala na vprašanja članov iz bilance stanja, izkaza 

prihodkov in odhodkov ter izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

SKLEP 8/1 

Vsi prisotni člani potrjujejo Letno poročilo za leto 2017 s predlagano razporeditvijo 

ugotovljenega poslovnega izida. 

 

K točki 5 

Ocena delovne uspešnosti ravnatelja  

Svet zavoda na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 

direktorjev s področja šolstva ugotavlja delovno uspešnost ravnatelja za ocenjevalno obdobje 

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo 

zavoda je po posameznih postavkah  predstavila pomočnica ravnateljice za šolo, Antonija 

Miklavčič - Jenič, ravnateljica pa je pri tej točki zapustila sestanek. 

Člani so glasovali za vsako predstavljeno postavko posebej: 



1. Realizacija obsega programa – do 25 %    25 % 

2. Kakovost izvedbe programa – do 35 %    30 % 

3. Razvojna naravnanost zavoda – do 35 %    25 % 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 %    5 % 

 

SKLEP 9/1 

Svet zavoda je na seji dne 2. 3. 2017 ugotovil: 

1. Ravnatelj na podlagi 19. člena pravilnika ni upravičen do dela plače za delovno 

uspešnost. 

2. Ravnatelj je dosegel 85 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 

uspešnost. 

 

K točki 6 

Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 

1. Mojca Šenica je predlagala, da bi vsi člani dobili elektronske naslove članov in da 

sestankov ne bi imeli ob četrtkih, ker ona dela vsak četrtek popoldne. 

Člani so se dogovorili, da bodo sestanki Sveta zavoda ob torkih ob 18. uri. 

2. Franc Ocvirk je povedal, da bo 3. 3. na RTV-ju oddaja Infodrom posnetek maškarade 

učencev naše šole. 

Na šoli bo 6. 3. snemaje radijske oddaje Dobro jutro otroci, učenci 3. a in 3. b, tema 

brezpilotna vozila, samozavest, lepo pisanje, puhlice.  

Istega dne bodo v okviru izbirnega predmeta računalništvo in retorika posneli s pomočjo RTV 

Slovenija televizijsko oddajo za mlade Hudo, delavnice in snemanje pa bodo tudi na RTV 

Ljubljana, 11. 3. 2017.  

3. Mag. Urška Bučar je predlagala, da bi si občinski svetniki ogledali prostorsko stisko na šoli 

takrat, ko imajo učenci pouk. V telovadnici ima hkrati pouk po 2 ali 3 razredi, eni v 

telovadnici, drugi na galeriji. 

Predlagala je, da bi si pred začetkom naslednje seje ogledali dislocirani enoti vrtca Gumbek v 

kraju Dolenjske Toplice. 

4. Klementina Kolarek je dejala, da je škoda, da občina ni iskala prostora, ki bi ustrezal 

normativom za sprejem 14 otrok vrtca.  

5. Ravnateljica je odgovorila, da so prostorski normativi jasno zapisani. 

Za iskanje prostora je občina objavila razpis, izbran je bil prostor v družinski hiši Gimpelj. 

Zaradi predpisanih normativov smo dobili dovoljenje le za 7 otrok. Notranja ureditev 

prostorov, otroško stranišče, ograjena zelena zunanja igralna površina ustreza 7 otrokom. 

6. Mojca Šenica je povedala, da je v občini Dolenjske Toplice 90 % otrok vključenih v vrtec. 

Dokler sprejem otrok ni odklonjen, občina ne more kandidirati na razpise. 



K točki 7 

Razno 

Pod to točko člani niso razpravljali. 

Ravnateljica je povedala, da bo naslednji sestanek v aprilu. 

Sestanek se je zaključil ob 21.06. 

 

Zapisala: 

Ana Koncilja 

 

       PREDSEDNICA SVETA ZAVODA: 

               Mag. Urška Bučar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


