
Z A P I S N I K 

5. seje Sveta zavoda, ki je bila v torek, 12. 4. 2022,  

ob 17.00 v zbornici šole. 

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

1. Ugotovitev sklepčnosti ter predlog in potrditev dnevnega reda 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje 

3. Program dela, kadrovski in finančni načrt 2022 

4. Nove zaposlitve 

5. Otvoritev vrtca 

6. Razno 

 

K 1. točki 

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

(od enajstih je prisotnih 6 članov) in prebrala dnevni red.  

Sklep: Predlagani dnevni red so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (6 prisotnih 
ZA, 0 PROTI). 
 

K 2. točki 

Člani so zapisnik 4. redne seje prejeli po elektronski pošti. Predsednica Lucija Kevo je odprla 

razpravo zapisnika, na katerega ni bilo pripomb. 

Sklep: člani Sveta zavoda so zapisnik 4. redne seje soglasno potrdili z dvigom rok. (6 prisotnih 
ZA, 0 PROTI). 
 

K 3. točki 

Predsednica Lucija Kevo je besedo predala ravnateljici. Program dela, kadrovski in finančni 

načrt 2022 so bili poslani po elektronski pošti. 

Program dela je opredeljen v LDN-ju, v ozadju pa so finance, za katere je pomembno 

načrtovanje. Finančni načrt temelji na izhodiščih ministrstva in občine.  

Prihodki v letu 2022 so znašali 1.809.541,46 € in so manjši kot prejšnje leto zaradi covid 

dodatkov. Prihodke pridobivamo s strani ministrstva, občine, staršev in nekaj malega iz tržne 

dejavnosti.  

Stroški dela: s 1. 3. 2022 imamo novo zaposlitev čistilke zaradi novega vrtca. Podali smo tudi 

predlog za novo zaposlitev pomočnice kuharice, 60 % zaposlitev, ki bi bila v novem vrtcu v 

razdelilni kuhinji.  



Stroški vzdrževanja, materiala in storitev: zavedamo se sanacije šole, zato rešujemo le tisto, 

kar je nujno. Zaradi novega vrtca se bodo povečali stroški vzdrževanja, tukaj je tudi nova 

kurilnica na geo sonde, katere hišniki sami ne zmorejo, zato je potrebna zunanja pomoč. 

Stroški živil: iz meseca v mesec rastejo. Letos bo občina izvedla novo javno naročilo. Najbrž 

bomo morali v jeseni na sestanku sprejemati nove cene prehrane.  

Investicije v letu 2022: z občino smo v dogovoru gleda nakupa novega kombija, ki ga bo občina 

izbrala in tudi plačala na osnovi javnega naročila. Dobava bo drugo leto poleti. Zaradi sanacije 

šole bomo potrebovali oba kombija. Strošek popravila sanacije razpoke na velikem igrišču pa 

bo šolski. Odprli smo nov vrtec in problem je prehod med šolo in vrtcem. Občina pravi, da je 

škoda denarja za prehod, kajti septembra 2023 naj bi se že selili na novo lokacijo. Stavbi sta 

tudi nivojsko različni, problem je različna višina, požarna varnost je poseben elaborat. Predlog 

smo podali, zadeva je predana pristojnim.  

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

Sklep1: Program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2022 so člani Sveta zavoda soglasno 
potrdili z dvigom rok. (6 prisotnih ZA, 0 PROTI). 
 

K 4. točki 

Ravnateljica je povedala, da dva nova delovna mesta ne sodita v našo sistemizacijo in to sta: 

 Spremljevalec otroka s posebnimi potrebami v šoli, zaposlitev od 1. 4. 2022 do 30. 6. 

2022, 60 % zaposlitev. Podlaga za zaposlitev je s strani zavoda RS za šolstvo. 

 Spremljevalec otroka s posebnimi potrebami v vrtcu, zaposlitev od 19. 4. 2022 dokler 

ne bo otrok šel iz vrtca v šolo, 100 % zaposlitev. Podlaga za zaposlitev je zapisnik 

multidisciplinarnega tima zaradi otrokovih težav. 

Vse ostale zaposlitve v zvezi z vrtcem so po normativih. Od 1. 3. 2022 imamo 5,5 oddelkov 

vrtca, predvidevamo, da bo do konca maja oddelek poln. Pogoji za delo so odlični. 

Sklep: Z dvigom rok je Svet zavoda soglasno potrdil novi zaposlitvi. (6 prisotnih ZA, 0 PROTI). 
 

K 5. točki 

Ravnateljica je prisotne obvestila, da bo v torek, 10. 5. 2022, ob 17. uri, v telovadnici šole 

svečana otvoritev vrtca. Na prireditvi se bodo predstavili vrtčevski otroci. Po prireditvi bo 

možen ogled vrtca. Pri otvoritvi bo sodelovala tudi občina Brežice, kot slavnostnega govornika 

pa smo povabili predsednika Boruta Pahorja. Čakamo na njegov odgovor. Kar se tiče vrtca je 

potrebna le še ureditev okolice, malenkosti pa odpravljamo sproti. 

 

K 6. točki 

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

sestanek ob 17.35.  

 

Datum: 14. 4. 2022 

Številka: 900-2/2022-3 

   Zapisala:          Predsednica Sveta zavoda: 

Katja Ivanović                            Lucija Kevo 


