
Osnovna šola Vinica 

Vinica 50 
8344 Vinica 
tel.: 07/364 71 00 
e-naslov: o-vinica.nm@quest.arnes.si  

Vinica, 8. 6. 2021 

Številka: 900-3/2021 - 3 

 

ZAPISNIK 

druge redne seje Sveta šole OŠ Vinica, ki je bila v torek, 8. 6. 2021, ob 17. uri v šolski 

jedilnici. 

PRISOTNI: 

- predstavniki delavcev v svetu šole: Janja Boljar, Mateja Medvešek Rjavec, Barbra Slak 

Čadonič  in Mateja žagar; 

- predstavniki staršev v svetu šole: Anita Vrbanac in Albin Balkovec; 

- predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj: Ana Marija Blažič, Renata Judnič  in Srečko 

Adlešič. 

ODSOTNI ČLANI SVETA ŠOLE: Mihaela Romšek Lovrin - službeno odsotna in Igor Zalokar. 

PRISOTNI VABUENI PREDSTAVNIKI ŠOLE: 

- Ines Žlogar - ravnateljica, 

- Zdenka Kajin -tajnik VIZ VI, računovodkinja. 

DNEVNI RED: 

Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti. 

Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 25. 2. 2021 in 1. redne seje z dne 2. 3. 2021. 

Sprejem Poslovnika o delu Sveta OŠ Vinica. 
Obravnava in sprejem Programa dela OŠ Vinica za leto 2021 s prilogama Finančni in 

kadrovski načrt OŠ Vinica za leto 2021. 

Razno - pobude in predlogi. 

PRILOGE: 

/ 
Zapisnik 12. redne seje z dne 25. 2. 2021 in 1. redne seje z dne 2. 3. 2021. 

Poslovnik Sveta OŠ Vinica. 

Program dela OŠ Vinica za leto 2021 s prilogama Finančni in kadrovski načrt OŠ Vinica za 

leto 2021. 

/ 
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K točki 1 — Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti. 

Predsednica Sveta šole OŠ Vinica je vse prisotne lepo pozdravila in ugotovila sklepčnost. 

Prisotnih je bilo 9 članov. Predlagala je dnevni red. Pripomb nanj ni bilo, predlagala je sprejem 

sklepa. 

Predlog sklepa št. 4: 

Potrdi se predlagan dnevni red. 

Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče VZDRŽAN. 

SKLEP ŠT. 4: Potrdi se predlagan dnevni red. 

K točki 2 — Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 25. 2. 2021 in 1. redne seje z dne 2. 3. 

2021. 

Predsednica sveta šole je vprašala, ali imajo člani pripombe na predlagana zapisnika. Člani 

pripomb na zapisnika niso imeli, zato je predlagala sprejem sklepa. 

Predlog sklepa št. 5: 

Zapisnik 12. redne seje z dne 25. 2. 2021 in zapisnik 1. redne seje z dne 2. 3. 2021 se sprejme 

v predloženi obliki. 

Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče VZDRŽAN. 

SKLEP ŠT. 5: Zapisnik 12. redne seje z dne 25. 2. 2021 in 1. redne seje z dne 2. 3. 2021 se 

sprejme v predloženi obliki. 

K točki 3 — Sprejem Poslovnika o delu Sveta OŠ Vinica 

Predsednica sveta ,šole je v mesecu aprilu vsem članom sveta poslala povabilo k dopolnitvi 

Poslovnika o delu Sveta OŠ Vinica. Pobud in predlogov do danega roka ni bilo. Tudi na sami 

seji ni bilo nobenih vprašanj in razprave. 

Predlog sklepa št. 6: 

Sprejme se Poslovnik o delu Sveta OŠ Vinica. 

Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče VZDRŽAN. 
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SKLEP ŠT. 6: Sprejme se Poslovnik o delu Sveta OŠ Vinica. 

K točki 4 - Obravnava in sprejem Programa dela OŠ Vinica za leto 2021 s prilogama Finančni 

in kadrovski načrt OŠ Vinica za leto 2021. 

Predsednica Sveta OŠ Vinica je zaprosila gospo ravnateljico in gospo računovodkinjo, ki sta 

pripravili program dela s prilogama, za predstavitev in razlago Programa dela OŠ Vinica za leto 

2021. Obe sta podali podrobno obrazložitev. Predsednica je odprla razpravo. Razprave ni bilo. 

Predlog sklepa št. 7: 

Sprejme se Program dela OŠ Vinica za leto 2021 s prilogama Finančni in kadrovski načrt OŠ 

Vinica za leto 2021. 

Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče VZDRŽAN. 

SKLEP ŠT. 7: Sprejme se Program dela OŠ Vinica za leto 2021 s prilogama Finančni in 

kadrovski načrt OŠ Vinica za leto 2021. 

K točki 5 — Razno — pobude in predlogi 

Članica sveta je postavila vprašanje, na kakšen način se je pristopilo in kaj je vplivalo na 

izplačilo dodatka za delo v tveganih razmerah za zaposlene. Ravnateljica je povedala, da so se 

ravnatelji šol in vrtcev belokranjskih občin med seboj posvetovali in sprejeli kriterije, na 

podlagi katerih so določili dodatek. Z merili in višino dodatka je bil seznanjen tudi sindikat, ki 

je predhodno podal svoje mnenje. Ne vemo pa, ali so se vse šole v občini držale dogovora o 

višini posameznega kriterija, saj imamo zavodi tudi specifike, katere je pri določanju višine 

izplačila potrebno upoštevati. Občina ni imela nobenih pripomb na sklep, po katerem je bil 

izplačan dodatek v OŠ Vinica. 

Seja je bila zaključena ob 18. uri. 
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