
ZAPISNIK    013-1/2022-5 

 
8. sestanka Sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj, ki je bil v četrtek, 23. 2. 2023, ob 17. uri, v 
predavalnici šole. 
Prisotni člani sveta šole ( 8 članov) (priloga – podpisna lista). Opravičeno odsotna Maja Kocjan, 
Vesna Fabjan, Adrijana Gršič.   Sklepčnost je zagotovljena. 
 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Obravnava in sprejem Letnega poslovnega in računovodskega poročila za leto 2022 

(V. Jerman, B. Papež) 

3. Seznanitev članov o odstopu predsednice sveta zavoda Maje Kocjan 

4. Pobude in predlogi 

5. Ocena redne delovne uspešnosti ravnatelja 

 
Sestanek je pričela in vodila namestnica predsednice sveta zavoda Jana Štajdohar. Predlagani 
dnevni red  so člani soglasno potrdili. 

 
Ad. 1  

Pregled in realizacija sklepov zadnjega – 7.sestanka.  

 

Sklep 1  

Člani soglasno potrdijo  zapisnik 7. seje sveta zavoda. 

 

Ad. 2 

Obravnava in sprejem Letnega poslovnega in računovodskega poročila za leto 2022, ki ga 

predstavita  ravnatelj g. Boštjan Papež in računovodkinja ga. Valerija Jerman. 

Računovodkinja predlaga, da se presežek prihodkov na odhodki v vrednosti 516,00 € nameni 

za nakup opreme v novi šoli. 

Računovodkinja dodatno razloži dvojno vodenje finančnega poslovanja glede na denarni tok 

in poslovni dogodek, kar je posebnost vodenja v javnih zavodih.  

 
Sklep 2 
Člani soglasno potrdijo Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2022. Z namenom 
porabe presežka prihodkov nad odhodki se strinjajo. 
 
Po tej točki računovodkinja Valerija Jerman sejo zapusti. 
 
Ad. 3 
Članica sveta zavoda Maja Kocjan in hkrati predsednica sveta zavoda  je zaradi nastopa pod 
županske funkcije podala odstop iz sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj (27. in 28. člen Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije). Na Občino Črnomelj smo zaprosili (19. 1. 2023) za 
imenovanje novega oz. nadomestnega člana. Do danes nismo dobili še odgovora. 
 
 



Sklep 3 

Do imenovanja nadomestnega člana s strani ustanovitelja, svet zavoda OŠ Loka vodi 

namestnica predsednice Jana Štajdohar.  Po imenovanju nadomestnega člana bo svet na 

naslednji seji izvedel volitve in imenoval novega predsednika sveta zavoda. 

 

Ad. 4 

Pobude in predlogi 

Ravnatelj OŠ Loka Črnomelj prisotne seznani s potekom gradnje nove šole in preselitve dveh 

razredov  s podružnice Adlešiči v  zgradbo starega vrtca v Črnomlju. Učitelji in vodstvo so s 

preselitvijo zadovoljni . 

Tudi članica sveta, predstavnica staršev izrazi zadovoljstvo glede prehrane in zagotavljanje 

kosila tudi na podružnicah. Ne nazadnje je to tudi eden izmed razlogov, da se odločijo za vpis 

otrok na podružnične šole. 

Glede na izredne razmere in delo na večih lokacijah ugotavljamo, da delo poteka nemoteno. 

 

Ad. 5 

V skladu z veljavno zakonodajo ravnateljem  pripada del plače za redno delovno uspešnost za 

obdobje za leto 2022, ki se bo izplačal v letu 2023. Postopek ugotavljana delovne uspešnosti 

ravnateljev za leto 2022 se izvede na enak način kot v preteklem letu. Svet zavoda odloči, 

koliko odstotkov osnovne plače ravnateljev v letu 2022 se nameni za njihovo delovno 

uspešnost. (Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št.: 6030-1/2023/4). 

 

Ker sta v ocenjevalnem obdobju – koledarsko leto 2022 – opravljala funkcijo ravnatelja dve 

osebi, bomo ocenjevali ravnateljico Damjano Vraničar za obdobje januar – avgust, in 

ravnatelja Boštjana Papeža za obdobje  september – december.  Za vsakega posebej smo 

izpolnili ocenjevalni list. 

 

Sklep 5 

Ravnateljica Damjana Vraničar je ocenjena z 98 % delovno uspešnostjo za obdobje januar – 

avgust 2022, kar predstavlja 98 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 

uspešnost. 

Svet za voda je soglasno sklenil, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni 5 % 

osnovnih plač ravnateljev za Damjano Vraničar. 

 

Ravnatelj Boštjan Papež je ocenjen z 91 % delovno uspešnostjo za obdobje september - 

december 2022, kar predstavlja 91 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 

uspešnost. 

Svet za voda je soglasno sklenil, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni 5 % 

osnovnih plač ravnateljev za Boštjana Papeža. 

 

Seja je trajala do 18.30 ure. 

 

Zapisala:     Namestnica predsednice sveta zavoda OŠ Loka  

Elica Gorše      Jana Štajdohar 


