
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE 

SVET ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE 

Številka: 900-1/2018-5 

 

ZAPISNIK 

4. sestanka Sveta zavoda  dne 6. 3. 2018 ob 18. uri v knjižnici 

 

Prisotni: 

Mag. Urška Bučar, mag. Mihael Potočar, Franc Ocvirk, Milena Roglič, Klementina Kolarek, Gregor 

Milivojevič, Natalija Poš, Janja Matkovič 

Opravičeno odsotni: 

Tatjana Malenšek, Barbara Gril Razboršek, Mojca Šenica 

Ostali prisotni:  

Direktor občinske uprave Rado Javornik, ravnateljica Maja Bobnar, računovodkinja Zvonka Božič, 

predsednica inventurne komisije Anja Klavs, predstavnica SVIZ Marija Andrejčič 

Opravičil odsotnost župan Jože Muhič 

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane ter ostale prisotne na seji. Povedala 

je, da se je župan opravičil in je namesto njega prisoten direktor občinske uprave Rado Javornik.  

Zaželela je prijetno dobrodošlico s skodelico čaja. 

Ugotovila je sklepčnost, prebrala predlog dnevnega reda ter ga dala na glasovanje.   

SKLEP 1/4 

Vsi prisotni člani 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 vrtca in šole 

4. Poročilo inventurne komisije 

5. Letno poročilo za leto 2017 

6. Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2018 

7. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja 

8. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 

9. Razno 



K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

Na zapisnik prejšnje seje prisotni niso imeli pripomb.  

SKLEP 2/4 

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

K točki 2 

Nerealizirani sklepi 

Predsednica je prebrala sklepe iz zapisnika prejšnje seje. Nerealiziranih sklepov s prejšnje seje ni. 

K točki 3 

Poročanje župana o aktualnih informacijah glede širitve vrtca in šole 

Župan se sestanka ni mogel udeležiti, na sestanku je  prisoten direktor občinske uprave g. Rado 

Javornik.   

G. Rado Javornik je poudaril, da se občina zaveda prostorskih potreb vrtca in šole. V ta namen so se 

sestali z Zvezo prijateljev mladine Slovenije glede zemljišča ob šoli in so blizu dogovora za podelitev 

stavbne in služnostne pravice za uporabo le-tega.  ZPMS zemljišča ne želi prodati. 

Gradnja vrtca naj bi se začela v prihodnjih dveh letih, do takrat bo občina pridobila dodatna sredstva, 

izdelala projekt za gradnjo in pridobila gradbeno dovoljenje. Gospod Javornik je dejal, da bo prva 

lopata za nov vrtec v letu 2019. 

Šola potrebuje v šolskem letu 2018/2019 dodaten oddelek, ki ga občina namerava zgraditi na ravni 

strehi šole nad garderobo. Sredstva za ta namen so že v rebalansu, gradnja bo preprosta, z jeklenimi 

in lesenimi konstrukcijami.   

Občina se je prijavila na razpis fundacije za šport za pridobitev sredstev za obnovo atletske steze. 

Projekt bo izveden, če bo občina uspešna na razpisu. 

G. Javornik je poudaril uspešno izvedeno sanacijo radona ter odgovarjal na vprašanja članov Sveta. 

Člani so poudarili, da želijo gradnjo vrtca čim prej, predlagajo 11 oddelčni vrtec.  

Člani so več vprašanj zastavili tudi ravnateljici, še posebno so zaskrbljeni zaradi prostih mest v vrtcu. 

Člani so soglašali s pobudo predsednice mag. Urške Bučar, da se samo tej problematiki nameni 

naslednja seja Sveta zavoda na začetku aprila. 

SKLEP 3/4 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili sklic seje Sveta zavoda, namenjene aktualnim 

informacijam glede širitve vrtca in šole. 

K točki 4 

Poročilo inventurne komisije 

Predsednica komisije za popis sredstev, terjatev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2017 

Anja Klavs je podala poročilo o opravljenem delu. S stanjem na dan 31. 12. 2017 je bil opravljen redni 



letni popis neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročnih terjatev iz 

poslovanja, popis gotovine v blagajni in denarnih sredstev na računih, popis zalog materiala v kuhinji 

ter popis terjatev in obveznosti. Komisije so začele delo 15. decembra 2017 in ga zaključile do 5. 

januarja 2018, svoje delo so opravili v skladu z navodili.   

SKLEP 4/4 

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

K točki 5 

Letno poročilo za leto 2017 

Letno poročilo Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2017 je predstavila ravnateljica šole Maja 

Bobnar 

Člani so z vabilom prejeli Letno poročilo z vsemi prilogami, ki so priloga k zapisniku. 

Po predstavitvi so člani zastavili vprašanja ravnateljici in računovodkinji, ki sta odgovorili: 

- Zaradi nadomeščanj odsotnih delavk v vrtcu je velika razlika med številom zaposlenih in 

opravljenimi urami. 

- Ravnateljica je odgovorila, da predlogu o popravku besedila na strani 17 – število oddelkov 

vrtca – 10 do 11 ne more ugoditi, ker je celotno Letno poročilo že poslano na AJPES. V 

poročilu je zapisano: »Glede na prostorske potrebe (pomanjkanje prostorov) v šoli in vrtcu 

ter demografsko analizo občina načrtuje dograditev samostojnega vrtca z 9 do 10 oddelki v 

neposredni bližini šole.« 

SKLEP 5/4 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili Letno poročilo za leto 2017.   

K točki 6 

Program dela, finančni in kadrovski načrt  

Program dela, finančni načrt, kadrovski načrt Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2018 je 

predstavila ravnateljica in je priloga k zapisniku. 

Po predstavitvi člani ravnateljici niso zastavili vprašanj. 

SKLEP 6/4 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili Program dela, finančni načrt, kadrovski načrt Osnovne 

šole Dolenjske Toplice za leto 2018. 

K točki 7 

Ocena delovne uspešnosti ravnateljice 

Ravnateljica je povedala, da ravnatelju   v skladu z 2. členom Zakona o ukrepih na področju plač in 

stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju javnim uslužbencem in funkcionarjem 

do decembra 2018 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Postopek ugotavljanja delovne 

uspešnosti je treba kljub temu izvesti. 

Predstavila je poročilo o delu kot osnovo za oceno delovne uspešnosti. 



Ravnateljica je sestanek pri tej točki zapustila. 

Člani so izvedli ocenitve glede na postavke iz obrazca: 

1. realizacija obsega programa  25 %  od 25 % 

2. Kakovost izvedbe programa 30 % od 35 % 

3. Razvojna naravnanost zavoda  25 %  od 35 % 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev  5 % od 5 % 

SKLEP 7/4 

Člani sveta zavoda so soglasno z dvigom rok sprejeli ugotovitveni sklep: 

Svet zavoda je na seji dne 6. 3. 2018 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 8 

Predlogi, pobude in vprašanja članov 

1. Gregor Milivojevič je vprašal, čemu služi baraka ob gozdu, poleg atletske steze, zdi se mu zelo 

neugledna. 

Predsednica je povedala, da je to »lopa«, v kateri imamo shranjena orodje in pomožne rekvizite za 

šport. 

2. Gregor Milivojevič je vprašal, ali šolsko ozvočenje »škrta«, na plesih se nič ne sliši. 

Franci Ocvirk je odgovoril, da je organizacija plesa domena  učencev in da se v ta namen   uporablja  

šolskega   ozvočenja. 

3. Gregor Milivojević je izpostavil moteč reflektor nad kuhinjo, sveti premočno, moti tudi druge. 

Ravnateljica je povedala, da je osvetlitev pomembna zaradi »nočnih« obiskovalcev, Franci Ocvirk pa 

je menil, da bi bila osvetlitev potrebna tudi za šolo, proti gozdu. 

4. Klementina Kolarek je vprašala, ali so opravljene meritve radona v zimskem času dale dobre 

rezultate. 

Ravnateljica je povedala, da so meritve, ki so se izvajale od 13. 9. do 13. 11. 2017,  v 7 prostorih, tudi 

v družinski hiši Gimpelj   ter v skupini Sonček, pokazale povsod nizko koncentracijo radona, 

predsednica pa je povedala, da vsako jutro zračijo prostore, tudi med odmori. 

5. Predsednica je opomnila, da je na 3. seji Gregor Milivojevič spraševal o delavnicah za starše. 

Ravnateljica je povedala, da delavnic za starše v obliki, kot so bile izvedene v preteklosti, ne bo, je pa 

vse vljudno povabila na  roditeljski sestanek za vse starše, ki bo 30. maja ob 17. uri v jedilnici, na 

predavanje Janija Prgića z naslovom Tanka črta odgovornosti. 

 

6. Predsednica Sveta je spomnila na vprašanje oz. pobudo staršev s prejšnje seje glede prevozov na 

relaciji Uršna sela. 



Ravnateljica je povedala, da je na občino poslala pobudo za spremembo relacije avtobusnega prevoza 

na relaciji Dolenjske Toplice – Uršna sela. Pobudo je podala na Svetu staršev 27. 9. 2017 Saša Škedelj.  

Občina je poslala odgovor, da v letošnjem šolskem letu ne načrtuje sprememb relacij šolskega 

avtobusa. Predlagajo, da šola, občina ter prevoznik pred začetkom novega šolskega leta ponovno 

preučijo možnosti spremembe navedene relacije, v okviru pogodbenih možnosti za izvedbo prevozov. 

K točki 9 

Razno 

Ravnateljica je povabila na dan odprtih vrat šole, 12. 3. 2018, kjer bodo spoznali udeležence 4. 

mobilnosti mednarodnega projekta ERASMUS+, Mlad podjeten Evropejec. Po prireditvi bo bazar v 

telovadnici šole, na katerem bo možno kupiti izdelke vseh partnerjev projekta. Ta dan bo pouk 

popoldne. 

Ravnateljica je povedala, da imajo občani Dolenjskih Toplic možnost brezplačne meritve radona v 

domači hiši, ki ga izvaja ZVD. 

Sestanek se je zaključil ob 20.22. 

Naslednja seja bo predvidoma 5. 4. 2018. 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta zavoda: 

Ana Koncilja           mag. Urška Bučar 

 

 

 

 

 

 


