
ZAPISNIK    013-3/2021-2 

 

 

 

2. sestanka Sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj, ki je bil v ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 17. uri, v 

predavalnici (prilagoditev prostora glede na zahteve NIJZ) šole. 

 

Prisotni člani sveta šole (priloga – podpisna lista) 

 

Sestanek je pričela in vodila  predsednica sveta zavoda Maja Kocjan.  

 

Dnevni red:  

1. Pregled in realizacija sklepov zadnjega sestanka 

2. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta zavoda 

3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2021/2022 

4. Obravnava in sprejem letnega poročila o samoevalvaciji 2020/2021 

5. Seznanitev z realizacijo LDN za šolsko leto 2020/2021 

6. Informacija o poteku priprav gradnje šole OŠ Loka Črnomelj 

7. Razno 

 

Seje sveta so se udeležili tudi trije predstavniki  Občine Črnomelj (župan Andrej Kavšek, 

Tamara Potočar, Željka Karin Beličič), zato so prisotni člani dnevni red spremenili in pod 3. 

točko dali besedo županu Andreju Kavšku. 

 

Novi dnevni red so soglasno potrdili. 

 

1. Pregled in realizacija sklepov zadnjega sestanka 

2. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta zavoda 

3. Informacija o poteku priprav gradnje šole OŠ Loka Črnomelj (župan A. Kavšek) 

4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2021/2022 

5. Obravnava in sprejem letnega poročila o samoevalvaciji 2020/2021 

6. Seznanitev z realizacijo LDN za šolsko leto 2020/2021 

7. Razno 

 

 

Ad. 1, 2 

Po pregledu zapisnika 1. sestanka  so prisotni člani zapisnik soglasno potrdili.  

 

Sklep: 1, 2 

Člani so soglasno potrdili zapisnik 1. sestanka Sveta zavoda. 

 

 

Župan je vidno zadovoljen povedal, da se aktivnosti glede gradnje šole pozitivno odvijajo, 

torej bližajo koncu. Že ta četrtek (30.9.2021), če ne ta, pa sigurno drugi (7.10.2021), bo 

potrjen sklep o sofinanciranju gradnje 4.400 m2 velike osnovne šole Loka Črnomelj. Trenutna 

ocena stroškov je 12.100.000 €. Od tega bo prispevek vlade 6.941.000 €, 1.363.000 € 

prispevek Eko sklada in 3.800.000 €  prispevek Občine Črnomelj.  

Pove, da se bodo iskale še finančne ugodnosti glede odloka plačil, plačila DDV… 

Po podpisu sklepa vlade, se bodo podpisale pogodbe z izvajalci, razgrnitev projekta,  pet do 6 

mesecev je namenjeno času za predloge in ideje. 



 

Marca 2022 se predvideva uradna položitev  temeljnega kamna in nadaljnjih 18 mesecev 

gradnje do zaključka del. 

 

Ravnateljica se zahvali županu in vpraša, kako potekajo aktivnosti glede selitve kuhinje in če 

je čas jesenskih počitnic realen za selitev. Zaprosi tudi za pomoč pri nadzoru izvajanja del v 

kuhinji na rezervni lokaciji in tehničnem prevzemu prostorov. Župan predlaga, da se v 

obstoječi kuhinji v Loki kuha čim dlje, oziroma dokler se prostori ne bodo zrušili, ker je to 

najbolj rentabilno in poceni. 

Dosedanji stroški (stroški do 31.8.2021) znašajo 115.000 €, vendar še niso zajeti vsi. 

Predvidena ocena je 300.000 €. 

 

Na vprašanje članice sveta, ali naj verjamemo datumu začetka gradnje, župan odgovori 

pritrdilno. 

 

Sklep 3: 

Svet zaprosi župana za pisno poročilo o višini stroškov, ki bodo nastali do začetka 

gradnje in selitve kuhinje na rezervno lokacijo. 

 

Ad. 4 

 

Letni delovni načrt  - splošni del, za šolsko leto 2021-2022 je predstavila ravnateljica, izbirne 

vsebine in projekte pa pomočnica ravnateljice. 

. 

Sklep: 4 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2021-2022 je soglasno sprejet. 

 

Ad. 5 

Obravnava in sprejem letnega poročila o samoevalvaciji 2020/2021. Vsebino je predstavila 

ravnateljica. 

 

Sklep: 5 

 

Letno poročilo o samoevalvaciji v predlagani obliki člani sveta zavoda soglasno 

sprejmejo. 

 

Ad. 6 

Seznanitev z realizacijo LDN za šolsko leto 2020/2021 

Ravnateljica izpostavi predvsem dosežke učencev in strpno delo učiteljev v epidemioloških 

razmerah. Omeni slabo socialno stanje družin, pokazatelj tega je, da ima 68 % naših učencev 

regresirano šolsko malico in 30 % učencev regresirano kosilo. Pohvali uspešno humanitarno 

akcijo Tudi jaz želim enake možnosti do uspeha, kot jih imajo moji vrstniki, katero so dobro 

sprejeli zaposleni, učenci in starši. Z zbranimi sredstvi smo omogočili mnogim učencem 

pomoč pri delu na daljavo. 

Prisotni so seznanjeni z analizo Letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto. 

 

 



Ad. 7 

Predsednica je omenila težave, ki so se pojavile pri izvajanju šolskih prevozov. Opravljeni so 

bili razgovori z Občino in prevoznikom. Stvari so se uredile. 

Predsednica je predlagala, da bi se seje sveta zavoda zaradi lažjega zapisovanja snemale.  

Sklep 7: 

Prisotni se soglasno s predlogom strinjajo. 

Ker v poslovniku sveta ni predvideno snemanje sej, do naslednje seje vodstvo šole pridobi 

informacije pri pravni svetovalki. V kolikor bo odgovor pozitiven, bomo na naslednjih sejah 

snemanje uvedli. 

 

Sestanek je predsednica zaključila ob 19. uri. 

 

Zapisala:     Predsednica sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj 

Elica Gorše     mag. Maja Kocjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


