
Z A P I S N I K 

2. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 25. 2. 2021, ob 18.00 preko ZOOM-a. 

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

1. Ugotovitev sklepčnosti ter pregled in potrditev dnevnega reda 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje in 1. korenspondenčne seje 

3. Letno poročilo 2020 

4. Finančni načrt in program dela za leto 2021 

5. Cenik tržne dejavnosti za leto 2021 

6. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2020 

7. Razno 

 

K 1. in 2. točki 

Predsednica Lucija Kevo je navzoče pozdravila, ugotovila sklepčnost in prebrala dnevni red. 

Na razpravo je podala tudi oba zapisnika, ki so jih člani prejeli po elektronski pošti. 

Sklep: Predlagani dnevni red in zapisnika 1. redne seje in 1. korenspondečne seje so člani 
sveta zavoda 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 2020. Letno poročilo s prilogami je bilo poslano po elektronski pošti. 

Leto 2020 je bilo zaznamovano z epidemijo korona virusa. Šola je bila zaprta štiri mesece in 

pol, kar je povzročilo spremembe tudi na finančnem področju. Realizacija obveznega 

programa oz. pouka je bila pri vseh predmetih 100 %. Povprečna ocena 4, program dela je bil 

100 % in prilagojen epidemiji korona virusa, seveda brez nadstandardnih storitev (izletov, šol 

v naravi). Število zaposlenih je 55, odstopanja so zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev (2 

daljše bolniške, 2 porodniška dopusta in 1 poklicna rehabilitacija), veliko zaposlenih smo 

imeli na čakanju na delo doma. V šolskem letu 2019/20 je v šoli 12 oddelkov in 243 učencev, 

letos imamo 230 učencev in 11 oddelkov, v vrtcu 5 oddelkov (85 otrok) in 4 oddelki 

podaljšanega bivanja.  

V letu 2020 je poslovanje zaključeno s pozitivnim rezultatom v višini 2.651,13 EUR (prihodki 

1.756.208,85 €, odhodki 1.753.557,72 €). 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 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. Starši plačujejo prehrano, 

sredstva za izvedbo posebnih programov, šole v naravi in vzgojno-varstveni del storitev vrtca 

ter druge dogovorjene aktivnosti. Lastni del – prihodki iz drugih virov – se nanašajo na 

opravljene prevoze s kombijem, prihodki, pridobljeni na trgu, pa so iz naslova prehrane in 

najemnin. Občina zagotavlja sredstva in plačuje za nadstandardne zaposlitve, za varstvo 

vozačev, razliko v ceni za plačilo vrtca. Skozi leto smo si vztrajno prizadevali za redna plačila 

staršev (klicanje staršev, dogovori o obročnem odplačevanju dolga), na dan 31. 12. 2020 smo 

imeli 1.342,92 € zapadlih obveznosti do staršev, kar je za 40 % manj kot lani. Pomagamo si s 

Centrom za socialno delo, pridružili smo se projektu botrstva in pridobili denarno pomoč za 

pokrivanje stroškov prehrane in drugih dejavnosti otrokom.  

V letu 2020 smo bili varčni, obveznosti plačujemo glede na roke zapadlosti. Preudarno 

nabavljamo pripomočke, vzdržujemo nujne zadeve, glede na pričakovano sanacijo šole.  

V letu 2020 smo velik poudarek dali IKT opremi zaradi dela na daljavo. Tako smo nabavili 

prenosnike za učitelje za nemoteno delo, učencem pa smo posodili stacionarne računalnike, 

prenosnike in tablice. Prejeli smo tudi donacijo starša (30 kamer in 30 slušalk). 

V letu 2020 nismo imeli posebnih akcij (Dedek Mraz in zbiranje starega papirja, samo 1x).  

Na koncu je ravnateljica dodala, da je s poslovanjem zavoda zadovoljna in da je sodelovanje z 

računovodkinjo zelo dobro.  

Letno poročilo za leto 2020 je priloga tega zapisnika. 

Sklep 1: Letno poročilo za leto 2020 so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (7 

prisotnih ZA, 0 PROTI). 

Sklep 2: Ostanek sredstev v višini 2.651,13 EUR bo namenjen za nabavo osnovnih sredstev 

(7 prisotnih ZA, 0 PROTI). 

 

K 4. točki 

Ravnateljica je povedala, da je bil finančni načrt in program dela za leto 2021 že sprejet na 

prejšnji seji Sveta zavoda, in sicer leto 2020 in 2021. V letu 2021 delamo po načrtu, če bo 

potrebno, bomo delali rebalans. Gradivo so člani prejeli po elektronski pošti in je tudi priloga 

tega zapisnika. 

Sklep: Finančni načrt in program dela za leto 2021 so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z 

dvigom rok (7 prisotnih ZA, 0 PROTI). 

 

K 5. točki 

Ravnateljica je povedala, da cene ostajajo nespremenjene glede na leto 2020. Cenik je bil 

poslan članom po elektronski pošti in je tudi priloga tega zapisnika. 

Sklep: Z dvigom rok je Svet zavoda soglasno potrdil cenik tržne dejavnosti za leto 2021 (7 

prisotnih ZA, 0 PROTI). 

 

 

 



K 6. točki 

Predsednica Lucija Kevo pove o novosti glede ocenjevanja ravnateljice. Od 1. 7. 2020 stopijo 

ponovno v veljavo določbe ZSPJS glede izplačila redne delovne uspešnosti ravnateljev in 

naloga sveta zavoda je, da oceni njeno delo. Pojasni tudi okrožnico iz Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, kjer je zapisano, da je delovna uspešnost ravnateljice lahko 

najmanj 2 %, do največ 5 % njihove letne osnovne plače. Svet zavoda je v skladu s 3. 

odstavkom 22. a člena ZSPJS pristojen za odločitev koliko odstotkov bo namenilo ravnateljici 

za njeno delovno uspešnost za leto 2020. 

Sklep: Za redno delovno uspešnost ravnateljice se nameni 5 %  njene polletne mase 

osnovne plače (7 članov ZA, 0 PROTI). 

 

Člani so prilogo »Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2020« dobili v gradivu. 

Predsednica je obrazložila 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.  

Sklep: Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za redno 

delovno uspešnost (7 članov ZA, 0 PROTI). 

 

K 7. točki 

Ravnateljica je poročala o napredovanju gradnje vrtca. Novi vrtec bo tik ob meji, zato smo 

napisali prošnjo na škofijo v Laškem glede odkupa zemljišča in ob njihovem soglasju še dopis 

na občino z obrazložitvijo. Občino se z odkupom strinja, trenutno tečejo postopki za odkup.  

Pri kozolcu, tam kjer je včasih bil šolski sadovnjak, bomo uredili učilnico na prostem. To je 

kmetijsko zemljišče in radi bi pridobili gradbeno dovoljenje in tako uredili še javno 

razsvetljavo, ki je trenutno nimamo.  

Vrtec naj bi bil gotov februarja 2022, ko naj bi bila tudi selitev. Izvajalec gradnje vrtca mora 

končati z deli do 31. 10. 2021, nato sledijo še vsa dovoljenja. V letu 2023 se naj bi začela 

sanacija šole. V novem vrtcu smo si že sedaj na podstrešju uredili prostore za pisarne 

(ravnateljica, tajništvo in računovodstvo) in učilnico. Prva triada bi ob selitvi na drugo 

lokacijo ostala v Artičah, za ostale učence pa bomo poiskali drugo najugodnejšo rešitev. Tako 

si je ravnateljica že ogledala naslednje lokacije: 

 Dom krajanov v Dolenji vasi pri Krškem. Dom je prostoren, ima kuhinjo, dvorano, 

ograjeno dvorišče, blizu je tudi avtobusna postaja in s tem povezava do Artič. 

Največja ovira je druga občina in najemnina. 

 Stara šola v Sromljah. V celoti je pred kratkim obnovljena. Največja ovira je, ker ni 

ogrevanja, zato bi občina morala to urediti. 

 OŠ Dobova. V tem trenutku se tam gradi nov vrtec, zato se je vrtec preselil v 

podstrešje šole, kjer je občina uredila 4 učilnice s sanitarijami. Vrtec se bo preselil, te 

učilnice pa bodo ostale prazne. Tudi v kuhinji bi lahko vsi pripravljali obroke za vse 

učence in otroke. 



Odločitve o drugi lokaciji še ni. 

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

sestanek ob 18.50. 

 

Datum: 4. 3. 2021  

Številka: 900-1/2021-2 

 

   Zapisala:          Predsednica Sveta zavoda: 

Katja Ivanović                            Lucija Kevo 

 


