
OSNUTEK ZAPISNIKA 

 

14. seje Sveta šole, ki je potekala 20. februarja 2021, ob 18. uri, preko aplikacije ZOOM. 

 

Prisotni:  

Člani Sveta šole: Davorin Dimič, Dušan Valentinc, Irena Grmšek, Katja Šribar, Marija Meh, 

Marjana Planinc, Metka Uršič Urbanč, Urška Erjavšek, Nataša Škrabar, Bojana Dimc (predsednica 

Šolskega sklada) 

 

Na seji so bili prisotni tudi:  ravnateljica Valentina Gerjevič, pomočnica ravnateljice Katja 

Volčanjk, računovodja Metka Pavlič, zapisnikarica Anja Omerzu 

 

Opravičeno odsotna: Nataša Obradović 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Sveta šole 

2. Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2020 

3. Obravnava in sprejem Finančnega  načrta za leto 2021 

4. Obravnava in sprejem Finančnega poročila Šolskega sklada za leto 2020 in Finančnega 

načrta Šolskega sklada za leto 2021  

5. Obravnava in sprejem Kadrovskega načrta za leto 2021 in Program dela 

6. Ocenitev delovne uspešnosti ravnateljice 

7. Informacija o razpisu volitev v Svet zavoda 

8. Predlogi, pobude, vprašanja 

9. Razno  

 

Predsednica Sveta šole, ga. Helena Drakulić, je vse prisotne pozdravila, ugotovila sklepčnost in 

prisotne seznanila z dnevnim redom. Člani Sveta šole so dnevni red potrdili v vsebini in obliki. 

 

Ad. 1  

Člani Sveta šole so zapisnik 13. seje, ki je potekala 30.9.2020, prejeli po elektronski pošti. Člani so 

zapisnik 13. seje Sveta šole potrdili.  

 

SKLEP 14/51 : Zapisnik 13. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet in bo objavljen na šolski spletni 

strani. 

 

Ad. 2  

Člani Sveta šole so po elektronski pošti prejeli Letno poročilo za leto 2020. Sestavljeno je iz dveh 

delov, poslovnega in računovodskega poročila. Vezano je na koledarsko leto in ga je potrebno 

sprejeti do konca meseca februarja. Poslovni del nam je predstavila ga. ravnateljica, 

računovodsko poročilo pa računovodkinja, ga. Metka Pavlič. 

 

Ga. Valentina Gerjevič je predstavila ključne točke poslovnega dela poročila: 



- Izpostavila je vsakoletno večanje števila učencev in s tem tudi število zaposlenih.  

- Na šoli imamo tudi Svet zavoda, Svet staršev in 16 strokovnih aktivov.  

- Lansko leto se je Svet zavoda sestal večkrat, ker so bile volitve za ravnatelja osnovne šole. 

- V preteklem letu je bila, kljub epidemiji, uspešna realizacija učnega načrta – predvsem 

obveznega dela, nekoliko manj realizacija razširjenega in neobveznega programa.  

- Opisala je potek izobraževanja na daljavo in poudarila pomanjkanje ustrezne opreme pri 

velikem številu učencev. Ob tem so se zelo angažirali s pomočjo staršev in raznih podjetij, 

da so pridobili omenjeno opremo za učence. Pri tem je bila v veliko pomoč tudi svetovalna 

služba, pedagoginja ga. Marta Kožar in računalničarka ga. Maja Bregar.  

- Izpostavila je tudi poslovanje šole v času epidemije; poleg izvajanja pouka se na šoli izvaja 

tudi tržna dejavnost (oddaja športnih prostorov v popoldanskem času, kuhinja), kjer pa so 

bile posledice omenjene epidemije najbolj opazne.  

 

Računovodkinja, ga. Metka Pavlič je nadaljevala s predstavitvijo finančnega dela poročila: 

- Izpostavila je finančno izgubo, ki je nastala zaradi posledic epidemije in izključno zaradi 

dejavnosti kuhinje (prenehanje delovnih razmerij zaposlenih, ki so bili financirani s strani 

naše tržne dejavnosti, odpravnine) 

- Opisala je reševanje situacije v času epidemije (delavcem je bilo odrejeno čakanje na delo 

doma, prošnja za posojilo in odobritev le tega) 

 

G. Davorin Dimič je po predstavitvi Poslovnega poročila leta 2020 pohvalil opravljeno delo glede 

na težave, ki so oblegale šolo in njeno delovanje.  

Člani Sveta šole so Letno poročilo za leto 2020 soglasno sprejeli.  

 

SKLEP 14/52 : Letno poročilo za leto 2020 je soglasno sprejeto. 

 

Ad. 3  

Ga. Helena Drakulić je ponovno povabila k besedi računovodkinjo, ga. Metko Pavlič, da predstavi 

Finančni načrt za leto 2021.  

Ga. Pavlič je povedala, da za finančni načrt dobimo usmeritve s strani Občine Krško, ki je 

ustanovitelj zavoda OŠ Jurija Dalmatina Krško in z Ministrstva za izobraževanje, znanost in  šport. 

Žal je o sami izvedbi finančnega načrta težko govoriti, saj ne vemo kakšno bo stanje z epidemijo 

v naši državi. Izpostavila je postavitev smernic za investicijsko vzdrževanje in opremo. Tu se je v 

predstavitev vključila tudi ravnateljica šole, ki je poudarila, da pri sanaciji šole niso bila izvedena 

določena dela, ki predstavljajo velik finančni zalogaj (senčila atrijev, klimatske naprave, toplotna 

izolacija dveh učilnic …) Potreba je tudi po nabavi kosilnic in sanaciji sanitarij pri bazenu ipd. 

G. Dimič je predlagal novo kalkulacijo zaposlenih v kuhinji na MIZŠ, a je ob tem ga. Metka Pavlič 

pojasnila, da MIZŠ financira le dva/e zaposlena/i v kuhinji, za vse ostale pa je vir financiranja ravno 

prihodek s strani te tržne dejavnosti. Ga. Katja Šribar je podala predlog, da se dva/e kuharja/ici 

zaposli preko vrtca Krško (predlog podan tudi na Občino Krško), ki so ga člani Sveta zavoda tudi 

podprli. Žal pa vrtec Krško ni v sklopu OŠ Jurija Dalmatina Krško, zato Občina Krško ne nameni 

denarja za kuhinjo nam, temveč ga nameni vrtcu.  

Ga. Metka Uršič Urbanč je pohvalila delo računovodkinje Metke Pavlič, saj svoje delo opravlja 

vestno in več kot odlično. 



Člani Sveta zavoda so z dvigom rok potrdili Finančni načrt za leto 2021.   

 

SKLEP 14/53: Finančni načrt za leto 2020 je soglasno sprejet. 

 

Ad. 4  

Predsednica Sveta šole je povabila k besedi predsednico UO Šolskega sklada, ga. Bojano Dimc, za 

Finančno poročilo Šolskega sklada za leto 2020 in predstavitev Finančnega načrta Šolskega sklada 

za leto 2021.  

Ga. Bojana Dimc je povedala, da je zaradi epidemije v letu 2020 veliko projektov ostalo 

nerealiziranih. Vsi ti projekti so zato načrtovani v letu 2021. Pri sestavi UO Šolskega sklada je 

trenutno en član manj, saj je šolo zapustila Urška Katić. Zaradi trenutnih razmer in poteka 

mandata trenutni sestavi članov jeseni, zaenkrat novega člana ne bodo iskali. Predstavila je 

delovanje Šolskega sklada in njihove prioritete: pomoč finančno in socialno šibkim učencem. V 

mesecu septembru je staršem bila predstavljena njihova zgibanka, s katero so predstavili svoje 

poslanstvo. 

Pri Finančnem načrtu Šolskega sklada za leto 2021 nadaljujejo s smernicami preteklega leta 

(nerealiziran del). Želijo si športno obarvane prireditve, osrednji element delovanja pa je 

usmerjen v proslavo 50-letnice Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.   

V aprilu 2021 bodo snovali načrte naprej, ko bo slika epidemije v državi bolj jasna. Glede na to, 

da se pričakuje še večje socialne stiske v prihodnosti, so pripravljeni na to in razmišljajo o 

projektih, s katerimi bi dotičnim priskočili na pomoč. 

Člani Sveta zavoda so z dvigom rok potrdili Finančno poročilo Šolskega sklada za leto 2020 in 

Finančni načrt o razdelitvi sredstev Šolskega sklada za leto 2021.   

 

SKLEP 14/54: Svet šole je sprejel Finančno poročilo Šolskega sklada za leto 2020 in Finančni 

načrt o razdelitvi sredstev Šolskega sklada za leto 2021. 

 

Ad. 5  

V skladu z 51. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS zavod ob sprejetju programa dela in 

finančnega načrta sprejme tudi Kadrovski načrt ter Program dela.   

 

Ga. ravnateljica Valentina Gerjevič je predstavila Kadrovski načrt za leto 2021 ter Program dela 

za leto 2021. Kot cilj je izpostavila izboljšanje kvalitete dela. Predvsem delo na računalniškem in 

digitalnem opismenjevanju učencev in zaposlenih. Poudarila je varno in spodbudno učno okolje, 

saj sta znanje in socializacija še vedno temelj delovanja šole. V sklopu doseganja teh ciljev se 

izvaja tudi poudarek na upoštevanju ukrepov. Program dela torej ostaja tak kot je bil začrtan. 

Kadrovski načrt za leto 2021 ostaja načeloma nespremenjen. Naša šola je vključena v program 

RaP (razširjen program). Če ga Ministrstvo za izobraževanje, znanje in šport ne potrdi (predvsem 

za oblike gibanja in prehranjevanja), ga bomo izgubili. Glede na sistemizirane ure je na podlagi 

tega programa zaposlen 1,5 človeka. Z napovedanimi upokojitvami in glede na trenutno znane 

informacije glede vpisa prvošolcev, na področju kadrovanja ne bo večjih sprememb. Zaenkrat so 

vpisani samo trije oddelki prvih razredov.  

 



Ker je v letu 2021 tudi 50. obletnica Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, bi kot šola praznovali 

obletnico z več dogodki med letom. Seveda pa bo vse v skladu z usmeritvami NIJZ. V primeru, da 

projekti zaradi epidemije ne bodo izvedeni, bodo prestavljeni v prihodnje leto.  

Z dvigom rok so člani Sveta zavoda potrdili Kadrovski načrt in Program dela za leto 2021.   

 

SKLEP 14/55 : Kadrovski načrt za leto 2021 in Program dela OŠ Jurija Dalmatina Krško je sprejet. 

 

Ad. 6 

Postopek ugotavljanja redne delovne uspešnosti ravnateljev s področja šolstva za leto 2020 je 

potrebno izvesti v skladu s  Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev 

s področja šolstva. 

Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja določi Svet zavoda ob obravnavi in potrditvi 

letnega poročila zavoda za preteklo leto. Delovno uspešnost določi Svet zavoda javno.  

Ker letos šola ni poslovala pozitivno, bi bil to po 19. členu omenjenega pravilnika izločitveni 

kriterij, je pa v skladu s tem MIZŠ poslalo okrožnico in pojasnilo, da se nezadostna realizacija 

pouka oziroma izguba, nastala iz razloga epidemije COVID-19, ne upošteva kot izločitveni kriterij 

(na podlagi odločitve Sveta zavoda). Člani so se odločili, da izpolnijo ocenjevalni list  s podatkom, 

da je zavod posloval z izgubo in obrazložitev, da je ta posledica epidemije Covid-19 in podali 

oceno (priloga).  

 

Svet zavoda poda oceno na podlagi meril, določenih v 7. in 8. členu omenjenega pravilnika: 

1. Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja zavoda je odvisna od izpolnitve letnega 

programa zavoda in zagotavljanja dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda. 

2. Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo 

zavoda se ovrednoti na naslednji način: 

Realizacija obsega programa – do 25 % 

Kakovost izvedbe programa – do 35 % 

Razvojna naravnanost zavoda – do 35 % 

Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 % 

 

Člani Sveta šole so podali pohvale za delovanje ga. Valentine Gerjevič kot ravnateljice. 

Izpostavili so, da je negativno poslovanje zavoda posledica epidemije Covid-19, na kar s svojim 

delom ni imela vpliva. V teh težkih razmerah je imela pokončno držo, reševala situacijo na 

najboljši možen način, vedno je imela posluh tako za starše in učence kot za učitelje ter s svojim 

delom in pozitivnim odnosom spodbujala okolico.  

 

SKLEP 14/56: Svet šole je soglasno določil oceno delovne uspešnosti ravnateljice 100% 

vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno  uspešnost. Ocenjevalni list  

pošljemo  ustanovitelju in Ministrstvu za šolstvo, znanost, šport in kulturo do 30. 4. 2021 

 

Ad. 7  

Ker Svetu zavoda v trenutni sestavi v letu 2021 poteče mandat, je pred koncem šolskega leta 

predviden še en sestanek sveta in sprejem sklepa o razpisu volitev v svet zavoda. Volitve bi izvedli 



v zadnjih dneh avgusta, konstitutivno sejo pa bi imeli septembra. Zaradi poletnih počitnic bi že 

prej vse pripravili za razpis, saj je potrebno zadostiti časovno predpisanim okvirom za volitve. 

 

Ad. 8  

Ga. Valentina Gerjevič je povedala, da je bil v šoli opravljen inšpekcijski nadzor (v času med 

izvajanjem pouka na daljavo in v času, ko so se učenci vrnili v šolske klopi). S strani Inšpektorata 

RS za šolstvo smo prejeli pohvale, da lepo sledimo smernicam in upoštevamo protokole za 

omejitev širjenja Covid-19 (izobešene označbe, pripravljeni koridorji, izdajanje obvestil in 

odločb, nošenje mask …) 

Ga. Katja Volčanjk je povedala, da je OŠ Jurija Dalmatina Krško bila izbrana na mednarodno 

raziskavo motenj izobraževanja v času epidemije. Vanjo bo vključen en oddelek 8. razreda in vsi 

učitelji, ki so preteklo šolsko leto poučevali 7. razrede. Gre za raziskavo, ki bo potekala preko 

spleta. Učenci, učitelji in ravnateljica bodo v tej raziskavi sodelovali tako, da bodo izpolnili 

vprašalnik. Z rezultati te raziskave bodo naredili mednarodno primerjavo kako so, glede na 

organizacijo posamezne države, te motnje vplivale na učence.  

 

Ad. 9  

Ga. Helena Drakulić se je prisotnim na seji lepo zahvalila za sodelovanje in napovedala 

naslednjo sejo sveta šole. 

 

 

 

Zapisnik pripravila:  Predsednica Sveta šole: 

Anja Omerzu                  Helena Drakulić  

  


