
ZAPISNIK    013-3/2021-3 

 

 

 

3. sestanka Sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj, ki je bil v sredo, 23. 2. 2022, ob 18. uri, v 

predavalnici (prilagoditev prostora glede na zahteve NIJZ) šole. 

 

Prisotni člani sveta šole (10 članov) (priloga – podpisna lista). Opravičeno odsotna je bila 

Mateja Perak. Sklepčnost je zagotovljena. 

 

 

Sestanek je pričela in vodila  predsednica sveta zavoda Maja Kocjan.  

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Obravnava in sprejem Letnega poslovnega in računovodskega poročila za leto 2021 

(V. Jerman, D. Vraničar) 

3. Postopek imenovanja ravnatelja – predstavitev gradiva iz seminarja (J. Štajdohar) 

4. Pobude in predlogi 

5. Ocena redne delovne uspešnosti ravnateljice 

 

 

Seje sveta so se udeležili  sindikalna zaupnica, računovodkinja in pomočnica ravnateljice. 

 

Dnevni red so člani  soglasno potrdili z 10 glasi ZA. 

 

 

Ad. 1 

Predsednica je na hitro pregledala sklepe zapisnika 2. seje. Člani so zapisnik soglasno z 10 

glasovi ZA, potrdili. 

 

Dodatek k 2. zapisniku seje: 

Sklep 3 je komentirala ravnateljica in člane seznanila s poročilom Občine Črnomelj o višini 

stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja pouka na 5 lokacijah ter stroške nastale zaradi 

preselitve kuhinje in upravnih prostorov na novo lokacijo. (Poročilo je v prilogi zapisnika). 

Na podlagi srečanja z županom in predstavnikom Ministrstva istega dne dopoldne, pa je 

zadovoljno povedala, da bo v zelo kratkem času potrjena oz. sprejeta finančna konstrukcija za 

težko pričakovano gradnjo. (V času nastajanja zapisnika smo to potrditev že dobili in je objavljana 

tudi na spletni strani Občine). Na Občini usklajujejo potrebno dokumentacijo, podpis pogodbe z 

izbranim izvajalcem in priprava javne predstavitve idejne zasnove nove šole. Sledi 

projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Za sklep 7, ki se nanaša na zvočno snemanje sej, je ravnateljica pridobila mnenje pravne 

službe. Zvočno snemanje sej torej  mora imeti ustrezno pravno podlago. Ker v internih aktih 

in Poslovniku sveta zavoda tega nimamo urejeno, bi jih bilo potrebno spremeniti in dopolniti 

ter definirati namen,  pravila izvajanja in hranjenje ter uničenje zvočnih zapisov. 

 

Člani sveta zavoda soglasno z 10 glasovi ZA odločijo, da zaenkrat sej še ne bomo zvočno 

snemali, v kolikor pa se bo pojavila potreba kasneje, bodo o tem odločali. 

 



Sklep: 1,  

Člani so soglasno potrdili zapisnik 2. sestanka Sveta zavoda. 

 

Ad.2 

Računovodsko in poslovno poročilo sta predstavili računovodkinja Valerija Jerman – 

računovodski del in ravnateljica Damjana Vraničar – splošni del. 

 

Sklep: 2 

Člani so soglasno sprejeli in potrdili Letno poslovno poročilo in računovodsko poročilo 

za leto 2021. 

 

Sklep: 2a 

Svet zavoda je soglasno potrdil, da se presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 565 €  

nameni za nakup računalniške opreme. 

 

Računovodkinja sejo zapusti.  

 

Ad. 3 

Postopek imenovanja ravnatelja:  

Namestnica predsednice sveta zavoda se je udeležila seminarja Aktuarja na temo postopek in 

imenovane ravnatelja. 

Člani so dobili gradivo v celoti. Opozorila je na nekatere novosti in še dodatno obrazložila 

postopek imenovanja ravnatelja. 

 

Sklep: 3 

Svet zavoda sprejme Sklep o razpisu ravnatelja. Vsi člani so soglasno potrdili sklep.  10 

glasov  ZA. 

 

Sklep 3.a 

Člani so soglasno z 10 glasovi ZA  določili termin naslednje seje, ki bo v torek, 15. 3. 2022, 

ob 18. uri v predavalnici OŠ Loka Črnomelj. Do takrat vodstvo šole pripravi osnutek razpisa 

za objavo delovnega mesta ravnatelja OŠ Loka Črnomelj. Pripravi tudi okvirni rokovnik. 

 

 

Ad.4 

 

Pobude in predlogi 

Predsednica je predlagala, da bi za otroke nižjih razredov organizirali dodatno izobraževanje, 

kako naj se otroci učijo. Predlagan je zunanji strokovnjak za to področje, v kolikor učiteljice v 

razredih tega ne uspejo/znajo predstaviti. Udeležijo naj se ga tisti otroci, katerih starši bi to 

želeli. 

 Pomočnica ravnateljice je na ta predlog odgovorila, da o organizaciji učenja govorijo 

razredniki z učenci že od prvega razreda. Ker je bila pobuda dana tudi na seji Sveta Staršev 

OŠ Loka Črnomelj, so se na šoli dogovorili, da svetovalna služba pripravi gradivo za 

razrednikovo uro na to temo. Izvajali jo bodo razredniki ali svetovalna služba, odvisno od 

dogovora. Zunanjega svetovalca na to temo bo šola povabila v naslednjem šolskem letu (je že 

bili v preteklih letih, a je bil obisk predavanja s strani staršev zelo skromen), izvedba 

predavanje za starše, na katerem bodo lahko prisotni tudi učenci.  

  



Na seji Sveta staršev so si bili starši enotni, da jim bolj odgovarja spletno predavanje. Prosili 

so za možnost posnetka predavanja, ki bi bil lahko dosegljiv omejen čas. Pomočnica je 

obljubila, da bodo na šoli  iskali možnosti, da bi predlogu staršem ugodili. Zavedajo se 

časovne stiske staršev, a pri snemanju in objavi posnetkov pa morajo imeti privolitev 

predavatelja.   

 

 

 

Člani sveta zavoda sprejmejo sklep, da bo naslednja seja 15. 3. 2022 ob 18. uri v  predavalnici  

Ad 5 

Ocena redne delovne uspešnosti ravnateljice. Člani so se soglasno odločili za javno 

glasovanje. 

Po predhodnem dogovoru  in predstavitvi poslovnih rezultatov in realizacije obsega dela 

ravnateljice so se soglasno odločili, da je ravnateljica Damjana Vraničar dosegla 97 % 

vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

 

Člani sveta šole se zavedajo resnosti situacije in ugotavljajo, da ravnateljica OŠ Loka 

Črnomelj dela zelo uspešno in strokovno v zelo težkih pogojih, saj pouk poteka na 5-ih 

lokacijah. Vpletena je bila v obilo sestankov v zvezi z izgradnjo šole, dogovarjala se je z 

odgovornimi na Občini, organi zavoda in šolskim ministrstvom. Hkrati je samostojno vodila 

investicijo pri prenovi hotelske kuhinje, (dogovor z obrtniki-vodovodarji, električarji…),  

pridobila na Ministrstvu in občini dodatne specifike za sistemizacijo  delovnih mest  in 

dodatna sredstva za varstva učencev na  matični šoli zaradi razseljenosti na različnih lokacijah 

in uredila dodatne prevoze in razvoze iz matične šole na dodatne lokacije.  

Zadnje dve leti pa je bilo delo še dodatno oteženo zaradi epidemije. 

Ima jasno postavljene cilje, ki podpirajo vizijo, poslanstvo in vrednote. 

 

Pripombe, ki so jo člani izpostavili:  

- Eden izmed članov sveta je komentiral, da so pretežni del nalog v zvezi z NPZ-jem  
opravili učitelji izvajalci (sintezno poročilo, predloge izboljšav, analizo doseganja 
ciljev).  
 

- Pričakujejo večjo enakopravnost pri vzpodbujanju in omogočanju izobraževanja 

zaposlenih. (komentar članice zaposlenih v OŠ Loka) 

 

- Podružnice nimajo enakih možnosti pri izvajanju pouka športne vzgoje (podružnična 

šola  Griblje nima telovadnice, članica sveta predlaga, da bi bil možen dogovor s 

krajevno skupnostjo in  ureditev gasilnega doma v namene izvajanja pouka športa – 

komentar članice staršev). 

 

Sestanek je predsednica zaključila ob 21. uri. 

 

Zapisala:     Predsednica sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj 

Elica Gorše     mag. Maja Kocjan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


