
 

OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE                               

PIONIRSKA CESTA 35         

SVET  ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE  

 

Številka: 900-1/2019-1 

       

ZAPISNIK 

10. sestanka Sveta zavoda dne 7. 1. 2019  ob 17. uri v knjižnici 

 

Prisotni: 

Mag. Urška Bučar, prof.,  Franc Ocvirk, Tatjana Malenšek, Klementina Kolarek, Barbara Gril 

Razboršek, Natalija Filipović, Janja Matkovič 

Opravičeno odsotni: 

Mag. Mihael Potočar, prof.,  Milena Roglič, Gregor Milivojevič 

Odsotni: 

Roman Lavrič 

Ostali prisotni: 

Župan Franc Vovk, ravnateljica Maja Bobnar, sindikat SVIZ Marija Andrejčič 

Ob prihodu na sestanek je novi župan Franc Vovk prisotne pozdravil in vsakemu podal roko.   

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane ter še posebej župana Franca 

Vovka. 

Ugotovila je sklepčnost, prisotnih je 7 od 11 članov. Prebrala je predlog dnevnega reda in ga 

dala na glasovanje.    

Sklep 1/10 

Vsi prisotni 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 glede širitve šole in vrtca 

4. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju 



5. Postopek imenovanja ravnatelja – pisni poziv za pridobitev mnenj strokovnega zbora,  

    Sveta staršev in lokalne skupnosti 

6. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 

7. Razno 

 

K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje  

Člani na zapisnik niso imeli pripomb. 

Sklep 2/10 

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

K točki 2 

Nerealizirani sklepi 

Predsednica je iz zapisnika prejšnje seje prebrala sprejete sklepe. 

Ugotovila je, da nerealiziranih sklepov ni. 

K točki 3 

Poročanje župana o aktualnih informacijah glede širitve šole in vrtca 

Predsednica mag. Urška Bučar je župana pozvala, da pove najnovejše informacije glede širitve 

šole in vrtca. 

Župan se je za vabilo zahvalil in prosil, naj mu člani povedo, kaj se dogaja, ravnateljico pa, 

zakaj se je sploh pojavila ideja o novem vrtcu. 

Predsednica je povedala, da je Svet zavoda seznanjen s tem, da se bo vrtec začel graditi v letu 

2019. Ravnateljica je odgovorila, da je demografska projekcija narejena, da potrebujemo 10 – 

11 oddelčni vrtec. 

Župan je povedal, da se je v prvem mesecu poskušal seznaniti s stanjem, o gradnji novega vrtca 

nima lepih novic.  

V juliju 2017 je bila podpisana pogodba o izdelavi projektne dokumentacije, ki naj bi bila 

končana v decembru 2017, spomladi 2018 pa gradbena dokumentacija. Povedal je kolikšni sta 

vrednosti PGD in projekta ter kolikšna je bila postavka v proračunu za leto 2018. V planih 

proračunov za naslednje dve leti ni predvidenih nobenih sredstev za gradnjo vrtca.  Vrtec naj bi 

tudi posegel v zemljišče v lasti ZPMS, dogovora o tem ni.  

Z obljubo o novi šoli je mislil resno, poskušal bo realizirati projekt za novo šolo z vrtcem in 

športno infrastrukturo. Če bi se gradil le nov vrtec, pričakuje kvalitetno rešitev največ v roku 2 

let, če pa šola in vrtec skupaj, bo trajalo dlje časa in bodo potrebne začasne rešitve. 



Glede obnove atletske steze je mnenja, da mora  biti dolga 200 m. Potrudil se bo, da se uredi 

prostorska, lastniška problematika. Ustrezna rešitev naj bi bila zaključena do novega šolskega 

leta.  

 

K točki 4 

Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju 

Ravnateljica je prebrala poročilo o tekočem poslovanju v obdobju november 2018. 

Na predstavljeno poročilo člani niso imeli vprašanj ali pripomb. 

 

K točki 5 

Postopek imenovanja ravnatelja – pisni poziv za pridobitev mnenj strokovnega zbora, Sveta 

staršev in lokalne skupnosti 

Predsednica je člane seznanila, da so vloge vseh kandidatov popolne, prebrala je datume potrdil, 

ki jih je posredoval kandidat Anton Zupet. 

Sklep 3/10 

Svet zavoda je sprejel sklep, da s pisnim pozivom pridobi mnenje vzgojiteljskega, 

učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javna šola sedež in 

mnenje Sveta staršev. V skladu s 53., a členom ZOFVI zaprošeni obrazloženo mnenje o 

kandidatih za ravnatelje OŠ posredujejo Svetu zavoda v 20. dneh od prejema zaprosila. 

Svet zavoda je sprejel sklep, da se prijavljeni kandidati na sestanku Sveta zavoda ne bodo 

posebej predstavljali. 

K točki 6 

Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 

1. Barbara Gril Razboršek je predlagala, da vodstvo šole redno preverja proračun občine 

Dolenjske Toplice. 

K točki 7 

Razno 

Pod točko 7. člani niso imeli pripomb. 

Sestanek se je zaključil ob 18.41.  

Datum naslednje seje bo določila predsednica Sveta zavoda.  

 

Zapisala:      PREDSEDNICA SVETA ZAVODA 

Ana Koncilja, l.r.       mag. Urška Bučar, prof., l.r. 

 


