
         

OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE                               

PIONIRSKA CESTA 35         

SVET ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE  

 

Številka: 900-1/2019-5 

       

ZAPISNIK 

12. sestanka Sveta zavoda  dne 26. 2. 2019  ob 18.30 v knjižnici 

 

Prisotni: 

Mag. Urška Bučar, Franc Ocvirk, Milena Roglič, Klementina Kolarek, Barbara Gril Razboršek, 

Gregor Milivojevič, Natalija Filipović, Roman Lavrič, Janja Matković 

Opravičeno odsotni: 

Mag. Mihael Potočar, Tatjana Malenšek 

Ostali prisotni: 

Maja Bobnar, ravnateljica, Zvonka Božič, računovodkinja, Marija Andrejčič, predsednica 

SVIZ OŠ Dolenjske Toplice  

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane.   

Ugotovila je sklepčnost, prisotnih je 9 od 11 članov. Prebrala je predlagani dnevni red današnje 

seje.  

Predsednica je dala dnevni red seje na glasovanje. 

SKLEP 1/12 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Nerealizirani sklepi 

3. Poročilo inventurne komisije 

4. Letno poročilo 2018 

5. Dopolnitev LDN OŠ Dolenjske Toplice 

6. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja 



7. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

8. Razno 

 

K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

Člani na zapisnik 11. seje niso imeli pripomb. 

SKLEP 2/12 

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

 

K točki 2 

Nerealizirani sklepi 

Predsednica je prebrala sklepe iz zapisnika 11. seje, nerealiziranih sklepov ni. 

 

K točki 3 

Poročilo inventurne komisije 

Poročilo o opravljenem popisu sredstev, terjatev in obveznosti do virov sredstev na dan 

31.12.2108  je podala ravnateljica. 

Prisotni na podano poročilo niso imeli vprašanj. 

SKLEP 3/12 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili poročilo inventurne komisije. 

 

K točki 4 

Letno poročilo za 2018 

Ravnateljica je podala Poslovno poročilo za leto 2018, splošni del poslovnega poročila in 

posebni del poslovnega poročila. 

Po predstavitvi je predlagala, da računovodkinji Zvonki Božič zastavijo morebitna vprašanja iz 

Računovodskega poročila za leto 2018 – pojasnil k izkazom po postavkah bilance stanja in 

izkaza prihodkov in odhodkov. 

Člani niso imeli vprašanj. 

SKLEP 4/12 

Vsi prisotni so z dvigom rok potrdili Letno poročilo Osnovne šole Dolenjske Toplice za 

leto 2018. 



K točki 5 

Dopolnitev LDN OŠ Dolenjske Toplice 

Ravnateljica je prisotne seznanila z vključitvijo šole v mednarodni projekt Promise in 

predlagala potrditev dopolnitve LDN s tem projektom. Člane je seznanila z vsebino projekta. 

V Sloveniji sodelujejo v projektu le tri šole, dve osnovni in ena srednja.  

Na vprašanja članov o načinu sodelovanja, stroških v zvezi s projektom, je ravnateljica 

povedala, da si šola izbere partnersko šolo, s katero si izmenjuje primere dobrih praks. Finančni 

stroški bodo vključevali izobraževanje učitelje, dodatnih stroškov ne bo. 

SKLEP 5/12 

Vsi prisotni so z dvigom rok potrdili dopolnitev Letnega delovnega načrta. 

Ravnateljica je predlagala, da zaradi različnih tolmačenj vzgojnega delovanja šole, predsednica 

Sveta zavoda in Sveta staršev in šola organizirajo sestanek, na katerem bo predavateljica Ana 

Nina Jager predstavila pomen in uporabo Pravil šolskega reda. 

Na vprašanja članov je ravnateljica povedala, da je šola prejela zahtevke Inšpektorata za šolstvo 

in šport za izjasnitev glede posameznih vsebin dokumenta.   

SKLEP 6/12 

Vsi prisotni so z dvigom rok potrdili izvedbo predavanja za Svet zavoda, Svet staršev in 

zainteresirane starše, na katerem bo pravnica Ana Nina Jäger predstavila vsebine Pravil 

šolskega reda. 

 

K točki 6 

Ocena delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2018 

Ravnateljica je v poslovnem poročilu predstavila vse podatke o delu v letu 2018, zato je podala 

le še kratek povzetek o izvedbi letnega programa dela ter zagotavljanja materialnih sredstev za 

delo zavoda. 

Člani so ravnateljici zastavili vprašanja: 

1. Kaj se dogaja s šolsko kuhinjo? Po kraju krožijo različne informacije. Starše skrbi, kako je z 

zagotavljanjem higienskih standardov v kuhinji, izjave zaposlenih so zastrašujoče. 

Ravnateljica je povedala, da je zaposlovanje v pristojnosti ravnateljice, vsi nesporazumi izvirajo 

iz tega. Ostalih informacij ne bo dala, dokler postopki ne bodo zaključeni. 

Higienski standard v kuhinji je ustrezen, kar lahko dokažemo iz zapisnikov nadzora, ki ga izvaja 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 

2. Zakaj se bo zvišala cena vrtca? Ravnateljica je odgovorila, da je zvišanje cen vrtca posledica 

napredovanja zaposlenih v plačne razrede in sprostitve napredovanj v nazive. 

3. Zakaj odpadajo ure pouka kemije? Ravnateljica je povedala, da se bo učiteljica kemije in 

gospodinjstva upokojila, 1. 3. 2019 se bo zaposlila nova učiteljica. 



Ravnateljica je ob 19.45 zapustila sestanek. 

Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice 

Člani so ocenili delovno uspešnost ravnateljice po naslednji kriterijih: 

1. Realizacija programa  25 % 

2. Kakovost izvedbe programa 25 % 

3. Razvojna naravnanost zavoda 20 % 

4. Zagotavljanja materialni pogojev   5 % 

SKLEP 7/12 

Člani so soglasno sprejeli sklep, da je ravnateljica v ocenjevalnem obdobju 1. 1. 2018 do 

31. 12. 2018 dosegla 75,00 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 

uspešnost. 

K točki 7 

Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

Člani Sveta zavoda niso imeli nobenih predlogov, pobud ali vprašanj. 

K točki 8 

Razno 

Predsednica je člane seznanila, da je Center za pravno pomoč, Slovenska Bistrica, na Svet 

zavoda poslal poziv k obrazložitvi, na kakšen način bomo realizirali 8. člen pogodbe o 

zaposlitvi ravnateljice Maje Bobnar, po prenehanju mandata dne 17. 4. 2019.  

Predsednica se je po nasvet obrnila na MIZŠ in člane seznanila z vsebino, ki jo bomo 

posredovali Centru za pravno pomoč: 

»V skladu z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 

16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je ravnatelj pedagoški vodja in 

poslovodni organ šole, ki med drugimi nalogami odloča tudi o sklepanju delovnih razmerij.  

Po zaključku mandata ima sedanja ravnateljica pri delodajalcu pravico do sklenitve pogodbe o 

zaposlitvi na delovnem mestu, ki ustreza njeni strokovni izobrazbi. Pogodbo o zaposlitvi na novem 

delovnem mestu sklene z njo novoimenovani ravnatelj/ravnateljica. Plačni razred osnovne plače na 

novem delovnem mestu se določi v skladu s predpisi, ki urejajo napredovanje javnih uslužbencev v 

plačne razrede. Ravnatelj, ki je bil pred imenovanjem že uvrščen v plačni razred, ima po prenehanju 

mandata pravico do uvrstitve najmanj v plačni razred, v katerega je bil uvrščen pred imenovanjem.« 

Sestanek se je zaključil ob 20.25. 

Zapisala:       PREDSEDNICA SVETA ZAVODA 

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

         

 


