
Z A P I S N I K 

4. seje Sveta zavoda, ki je bila v sredo, 23. 2. 2022,  

ob 17.00 v zbornici šole. 

 
Prisotni: Manja Ostrelič, Vanja Veselič, Tjaša Šlibar, Brigita Tošić, Suzana Bogovič, Sonja Volk, 
ravnateljica Vesna Bogovič in predsednica Sveta zavoda Lucija Kevo. 
 
Opravičeno odsotni: Ksenija Satler, Andrej Avšič, Mitja Molan, Mateja Ivačič 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti ter predlog in potrditev dnevnega reda 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje in 3., 4., in 5. korespondenčne seje 

3. Letno poročilo 2021 

4. Cenik tržne dejavnosti za leto 2022 

5. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2021 

6. Razno 

 

K 1. točki 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Artiče Lucija Kevo je navzoče pozdravila, ugotovila sklepčnost 

(od enajstih je prisotnih 7 članov) in prebrala dnevni red.  

Sklep: Predlagani dnevni red so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (7 prisotnih 
ZA, 0 PROTI). 
 

K 2. točki 

Člani so zapisnik 3. redne seje in 3., 4. ter 5. korespondenčne seje prejeli po elektronski pošti. 

Predsednica Lucija Kevo je odprla razpravo vseh zapisnikov, na katere ni bilo pripomb. 

Sklep: člani Sveta zavoda so zapisnike 3. redne seje ter 3., 4. in 5. korespondenčne seje 
soglasno potrdili z dvigom rok. (7 prisotnih ZA, 0 PROTI). 
 

K 3. točki 

Predsednica Lucija Kevo je besedo predala ravnateljici, ki je pojasnila ključne točke letnega 

poročila za leto 2021. Letno poročilo s prilogami je bilo poslano po elektronski pošti. 

Ravnateljica je povedala, da je za njo eno najtežjih let, predvsem zaradi korona virusa. 

Zaradi epidemije Covid-19 je bil program, ki ga izvaja OŠ Artiče, obvezni kot razširjeni program 

(dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, zimske in naravoslovne šole v naravi, tabori, 

dnevi dejavnosti, poklicno usmerjanje, kulturne in športne dejavnosti),  najprej v mesecih od 

srede marca do konca maja delno okrnjen, epidemija je imela zopet vpliv na program v 

novembru in decembru. Veliko pouka je bilo na daljavo. Delo je potekalo po sprejetih 

usmeritvah, ki so bile zapisane v letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2020/2021 in šolsko 

leto 2021/2022, katerih uresničevanje je bilo sproti spremljano. Večjih odstopanj pri realizaciji 



tako v vsebinskem kot časovnem smislu ni bilo, saj je bila realizacija obveznega programa oz. 

pouka 100 %. Odsotne delavce (bolniški in porodniški dopust) smo nadomeščali po 

predhodnih najavah, krajše odsotnosti v šoli zaradi bolezni pa reševali z notranjim 

nadomeščanjem, v vrtcu pa občasno tudi s študenti. Povprečno število zaposlenih se že več let 

giblje okrog  55. V šolskem letu 2021/22 je v šoli 11 oddelkov (221 otrok) in 5 polnih oddelkov 

v vrtcu (90 otrok). V jesenskem času sta ostala doma dva učenca, s katerimi so imeli ves čas 

stik in sta že v šoli. V vrtcu ni bilo evidentiranih okuženih. Delo je potekalo nemoteno. 

 

Letno poročilo vključuje pedagoško poročilo za šolsko leto 2020/2021 (od januarja do avgusta 

2021) in za šolsko leto 2021/2022 (od avgusta do decembra 2021), finančno poročilo pa se 

nanaša na koledarsko leto 2021.  V letu 2021 so znašali prihodki 1.853.526,11 EUR, odhodki 

1.851.749,03 EUR, kar pomeni, da je bila ustvarjen pozitivna razlika v višini 1.777,08 EUR, ki se 

nameni za nakup osnovnih sredstev. 

Ministrstvo za izobraževanje zagotavlja in nakazuje sredstva za plače zaposlenih s prispevki, za 

izobraževanje delavcev, izvajanje interesnih dejavnosti, deloma za šolo v naravi in ekskurzije, 

za prehrano otrok, za učila in učne pripomočke, za učbeniški sklad, za regresiranje prehrane 

delavcev, prevoze na delo in iz dela ter materialne stroške, ki so neposredno vezani na 

izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov. Ob razglašeni epidemiji je Ministrstvo 

nadomestilo tudi izpad plačil staršev za vrtec in subvencije brezplačnega toplega obroka 

učencem, pomagalo pri nabavi zaščitnih sredstev (dezinfekcijska komora za razkuževanje igrač 

v vrtcu, dva UV-C sterilizatorja zraka v jedilnici), občina pa je pomagala pri nabavi vrtne 

kosilnice – traktorja, vozičkov in termo posod za prenos hrane v nov vrtec. Starši plačujejo 

prehrano, sredstva za izvedbo posebnih programov v obliki dnevov dejavnosti, šole v naravi in 

vzgojno-varstveni del storitev vrtca ter druge dogovorjene aktivnosti.  

Občina Brežice je zagotavljala sredstva za dogovorjeni program za osnovno šolo, za varstvo 

vozačev, sofinancirala programe športa, zagotavljala sredstva za materialne stroške, za 

investicijsko vzdrževanje in za nadstandardno zaposlene delavce. Največja občinska investicija 

je nov vrtec na južni strani šole. Je v celoti končan, na-novo opremljen, gradbena dela so se 

zaključila v 2021. V prihodnjih dneh pričakujemo selitev. S tem smo pridobili kvalitetne 

prostore za najmlajše in spremljevalne prostore, ki jih prej nismo imeli v vrtcu. 

Vzporedno z gradnjo novega vrtca smo uspeli, da nas je župan slišal, da je občina pristopila k 

odkupu zemljišča pri župnišču za povečanje otroškega igrišča, česar smo zelo veseli.  

Nekaj lastnih prihodkov ustvarimo iz drugih virov (prevozi s kombijem, oddaja telovadnice v 

najem, prehrana zaposlenih, odškodnine od zavarovalnice - strojelom). 

Čeprav smo si skozi leto vztrajno prizadevali za redna plačila staršev, je na dan 31. 12. 2021 

evidentiranih 4.041,15 EUR zapadlih obveznosti, kar je precej več kot lansko leto. 

Predvidevamo, da je svoje naredila tudi korona, da starši ne plačujejo redno. Sicer zapadle 

terjatve obvladujemo (starše kličemo, se dogovarjamo za obročna odplačila) 

  

Leto 2021 je torej finančno lepo steklo, varčno, notranja kontrola je vzpostavljena, za sredstva 

se je potrebno boriti, tako, da nam financerji prisluhnejo, se javimo na kakšen projekt, razpis 



(npr. IKT oprema evropska sredstva). Preudarno nabavljamo pripomočke, artikle in opremo 

primerno prostorom, vzdržujemo nujne zadeve glede na pričakovano sanacijo šole. 

  

Ravnateljica je nadaljevala, da je sodelovanje dobro in uspešno tudi s starši (preko telefona, 

na daljavo, preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, drugih dejavnosti) ter zaključila, da je 

celotno poslovanje in delo zavoda v obstoječih okvirih zadovoljivo in zelo uspešno. 

Letno poročilo za leto 2021 je priloga 1 tega zapisnika. 

Priloga letnemu poročilu je tudi poročilo šolskega sklada. Kratko ga je predstavila Sonja Volk. 

V vmesnem času je prišlo do zamenjave članov (namesto Mojce Cerjak Ivanšek je Jana 

Kovačič), posodobili so Pravilnik šolskega sklada, dodali tajnika (Tjaša Verstovšek). Donacija 

staršev 2 tisoč EUR je iz naslova položnic izdanih v oktobru. Sredstva za šole v naravi se 

razdelijo po posameznih razredih. Razlika, ki ostane za drugo poletje znaša 1.889,95. V mesecu 

marcu načrtujejo spet izdati položnice, ko lahko starši prispevajo po 10 EUR. 

Članica Sveta Zavoda Manja Ostrelič je zadovoljna s takim načinom dela in zagovornica, da se 

sredstva namenijo za šole v naravi. 

Na koncu je ravnateljica poročanje zaključila, da je s poslovanjem zavoda zadovoljna in da je 

sodelovanje z računovodkinjo zelo dobro (prisotna kot članica Brigita Tošić). 

Predsednica Lucija Kevo se je ravnateljici zahvalila. Vprašanj ni bilo. 

Sklep1: Letno poročilo za leto 2021 so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok. (7 
prisotnih ZA, 0 PROTI). 
Sklep2: Ostanek sredstev v višini 1.777,08 EUR bo namenjen za nabavo osnovnih sredstev. 

(7 prisotnih ZA, 0 PROTI). 
 

K 4. točki 

Predsednica Lucija Kevo je predala besedo ravnateljici, ki je pojasnila, da ni bistvenih 

sprememb od lanskega cenika, razen pri malicah. Sledimo dvigu cen, kjer ni javnih naročil. 

Cenik velja od 1. 3. 2022, razen za višino cene malice, ki jo določa ministrstvo. 

Cenik je bil članom poslan po elektronski pošti in je priloga tega zapisnika. 

 

Cenik tržne dejavnosti za leto 2022: 

storitev Cena 

malica 0,90 EUR 

popoldanska malica 0,80 EUR 

kosilo učenci 1. – 3. razreda 1,85 EUR 

občasno kosilo učenci 1. – 3. razreda 2,00 EUR 

kosilo učenci 4. – 9. razreda 2,00 EUR 

občasno kosilo učenci 4. – 9. razreda 2,20 EUR 

sadje in napitki za delavce 0,50 EUR 

malica za zaposlene 1,30 EUR 

kosilo za delavce – v šoli 2,65 EUR 

kosilo za delavce – za domov 3,60 EUR 

kosilo za zunanje 4,50 EUR 

kosilo-večerja za društva 7,50 EUR 



najem telovadnice (redni najemniki) 17 EUR/uro (14,5 EUR/uro) 

najem telovadnice za prireditve, 
tekmovanja 

150 EUR/dan 

najem zgornje dvorane, jedilnice 10 EUR/uro 

najem učilnice 8 EUR/uro 

najem kombija 50 EUR/dan + gorivo 

izposoja smuči 20 EUR/teden 

izposoja smučarskih čevljev 10 EUR/teden 

 

Sklep: Z dvigom rok je Svet zavoda soglasno potrdil cenik tržne dejavnosti za leto 2022.  
(7 prisotnih ZA, 0 PROTI). 
 

K 5. točki 

Ravnateljica se je pri tej točki umaknila iz zbornice. 

Predsednica Lucija Kevo je pojasnila, da je bila s strani Ministrstva poslana okrožnica glede na 

to, da so bile okoliščine, v katerih so delovali vzgojno-izobraževalni zavodi v letu 2021, zelo 

zahtevne in so od ravnateljev terjale veliko dodatnih naporov. Ministrstvo svetu zavoda 

priporoča, da se za redno delovno uspešnost ravnateljice nameni 5% letne mase osnovne 

plače ravnateljice. 

Sklep1: Z dvigom rok je Svet zavoda soglasno potrdil, da se ravnateljici nameni 5%  njene 
letne mase osnovne plače  (7 prisotnih ZA, 0 PROTI). 
 

Člani so kot prilogo po elektronski pošti prejeli  gradivo »Ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnateljice za leto 2021«, ki ga je pripravila ravnateljica. Nato so na projekciji spremljali 

obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja. Predsednica je ob projekciji pojasnila 

kriterije (kriteriji: realizacija obsega programa – do 25 %, kakovost izvedbe programa – do 35 

%, razvojna naravnanost zavoda – do 35 % in zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 %) in s 

sodelovanjem članov sveta ugotovila oceno uspešnosti ravnateljice.  

Sklep2: Svet zavoda je ugotovil, da je vsota vseh doseženih odstotkov 100, kar sledi, da je  
delovna uspešnost ravnateljice za leto 2021 – 100 %. Oceno bomo skupaj z letnim poročilom 
za leto 2021 posredovali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (7 prisotnih ZA, 
0 PROTI). 
 

K 6. točki 

Pod zadnjo točko je ravnateljica več povedala o novem vrtcu. Danes je bila prevzeta oprema, 

potrebno je še odpraviti nekaj pomanjkljivosti, okolica še ni urejena, kar se bo dokončalo 

spomladi, zato se verjetno novo igrišče v tem šolskem letu še ne bo uporabljalo. Otroci se 

novega vrtca že zelo veselijo. Vrtec je zelo prostoren. Prvi dan bivanja v novem vrtcu je 

načrtovan 7. 3. 2022, po zimskih počitnicah. Ta dan planira uradni obisk tudi župan, povabili 

bomo medije, sledila bo le interna otvoritev, uradno načrtujemo kasneje, saj pričakujemo več 

obiskovalcev. Prihodnji teden se vzgojiteljice selijo z učnimi pripomočki. Stara oprema bo šla 

poleti verjetno v odprodajo, v dogovoru z občino. Vmesni čas smo namenili tudi dogovarjanju 

glede organizacije. Največ težav bo glede razvoza prehrane, namreč zajtrk se bo v nov vrtec v 



celoti vozil, kosilo bodo imeli v novem vrtcu najmlajši otroci, starejši pa se bodo vračali v stare 

igralnice. 

Po dolgem času v vrtcu s 1.3. 2022 odpiramo šesti oddelek. Letos je prvič zasedala komisija za 

vpis v vrtec, ker je bilo preveč vpisanih otrok. Sprejeli smo jih 11, trije so bili vpisani že v 

rednem vpisu. 

Članica Manja Ostrelič je vprašala ali so vsi iz našega okoliša. Ravnateljica je odgovorila, da od 

vsepovsod, saj se dobro ime našega vrtca zelo širi (gozdni vrtec, novi prostori). 

Članica Sonja Volk je vprašala ali se seli tudi dislocirana enota iz hiše Pintarič. Ravnateljica je 

pojasnila, da je bil sicer načrtovan 5-oddelčni vrtec, tokrat pa se bo za najstarejšo skupino 

uporabil večnamenski prostor. To posledično zahteva nove zaposlitve (vzgojiteljice, 

pomočnice, čistilke). 

Ravnateljica je še pojasnila, da je uporabno dovoljenje pridobljeno, da je vrtec potrebno še 

vpisati v razvid pri Ministrstvu, saj je nastalo veliko sprememb, novih pravilnikov. 

Nadalje je še povedala, da ima nov vrtec talno gretje, ogrevanje poteka iz geosond, šola pa naj 

bi se še dve leti ogrevala na kurilno olje. Zato sta z računovodkinjo po preračunih ugotovili, da 

bi imeli iz naslova geosond v enem letu pokrit strošek ogrevanja tudi v šolskem delu. S 

predlagano investicijo se je občina hitro strinjala (strošek cca 40.000 EUR), tako se šola ogreva 

preko nove kurilnice. 

Poudarila je, da je bilo v investicijo vloženo izjemno veliko energije in časa, da ji je bila v pomoč 

vodja vrtca Natalija Petelinc, čaka pa nas še večji zalogaj – šola, za katero trenutno poteka 

iskanje nadomestnih prostorov. Sanacija šole je predvidena v jeseni 2023, začetek 2024. 

 

 

Predsednica Lucija Kevo se je zahvalila članom Sveta zavoda za sodelovanje in zaključila 

sestanek ob 18.10. Sledil je še ogled novega vrtca. 

 

Datum: 23. 2. 2022 

Številka: 900-1/2022-3 

 

   Zapisala:          Predsednica Sveta zavoda: 

Suzana Bogovič                         Lucija Kevo 


