
Z A P I S N I K 

3. seje Sveta zavoda, ki je bila v torek, 28. 9. 2021, 

ob 17.00 pred OŠ Artiče. 

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

1. Ugotovitev sklepčnosti ter predlog in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje in 2. korespondenčne seje 
3. Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta, Vzgojnega načrta ter 

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 
4. Letni delovni načrt in Vzgojni načrt za šolsko leto 2021/22, Pravila šolskega reda in 

Hišni red 
5. Nadstandardne in druge zaposlitve v šoli 
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: Dnevni red so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (6 prisotnih ZA, 0 
PROTI). 
 
K 2. točki 
Člani so zapisnika 2. redne seje in 2. korenspondenčne seje prejeli po elektronski pošti. 
Pripomb ni bilo. 
Sklep: Člani Sveta zavoda so zapisnika 2. redne in 2. korespondenčne seje soglasno potrdili 
z dvigom rok (6 prisotnih ZA, 0 PROTI). 
 
K 3. točki 
Ravnateljica je predstavila vse dokumente. Predsednica Lucija Kevo je nato predala v 
razpravo poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21, ki so ga 
člani prejeli v gradivu. Pripomb ni bilo, zato je člane pozvala h glasovanju. 
Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta OŠ Artiče v šolskem letu 2020/21 je 
priloga 1 tega zapisnika. 
Letno poročilo Vzgojnega načrta 2020/21 je priloga 2 tega zapisnika. 
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 je priloga 3 tega zapisnika.  
Sklep: Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta OŠ Artiče v šolskem letu 
2020/21, letno poročilo Vzgojnega načrta 2020/21 in Samoevalvacijsko poročilo za šolsko 
leto 2020/21 so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (6 prisotnih ZA, 0 PROTI). 
 
 
 



K 4. točki 
Dokumente, in sicer Letni delovni načrt OŠ Artiče 2021/22, Vzgojni načrt za šolsko leto 
2021/22, Pravila šolskega reda in Hišni red so člani Sveta zavoda prejeli v gradivu. 
Ravnateljica je dodala nekaj povzetkov: letošnje šolsko leto ima veliko Covid-19 ukrepov. 
Veseli bomo, če bo čim manj karanten. Trenutno imamo oba 9. razreda v karanteni. Glede 
dnevov dejavnosti imam pripravljeni A in B varianti. Obiskujemo tudi druge dejavnosti, da 
nismo samo v domačem okolju, organizirali bomo tudi šole v naravi. V šolskem letu 2021/22 
je vpisanih 221 otrok v šoli v enajstih oddelkih in 86 v vrtcu v petih oddelkih. S 1. 3. 2022 
odpiramo še šesti oddelek vrtca, kajti na čakalni listi jih je že 12 in pa še 3 redno vpisani 
otroci iz spomladanskega vpisa. Glede sprejema bo morala odločati komisija za sprejem 
otrok v vrtec. Upamo, da bo nov vrtec že v funkciji, da bo delo potekalo nemoteno. V vrtcu 
delamo dobro, kar se vidi po povečanem vpisu tudi od drugod, imamo tudi nekaj selitev v 
naš kraj.  
 Sonja Volk kot predsednica upravnega odbora šolskega sklada je povzela sklepe zadnjega 
sestanka: sprejeto je, da vsak od razredov, ki gre v šolo v naravi dobi 200 € za prevoz in še 
nekaj za socialno ogrožene, mlajšim učencem se krije strošek ekskurzije. Za devetošolce je 
določeno, da se jim povrne strošek majčk ob zaključku šolanja. Starše bomo prosili za pomoč, 
da zopet napolnijo šolski sklad, hkrati jim bomo poslali obvestilo o zbiranju prispevkov za 
šolski sklad in položnico. Trenutno je cca 1300 €.  
V Pravilih šolskega reda in Hišnem redu so dodani vsi Covid-19 ukrepi (razkuževanje, 
umivanje rok, razdalja, mehurčki, uporaba telefona med poukom). 
Kot rečeno, sta bila Letni delovni načrt in Vzgojni načrt predstavljena na roditeljskih 
sestankih ter potrjena s strani predstavnikov Sveta staršev. Predsednica Lucija Kevo je oba 
dokumenta dala v razpravo. Pripomb ni bilo, zato je člane pozvala h glasovanju. 
Letni delovni načrt 2021/22 je priloga 4 tega zapisnika.  
Vzgojni načrt 2021/22 je priloga 5 tega zapisnika. 
Pravila šolskega reda in Hišni red, protokol so priloga 6 in 7 tega zapisnika. 
Sklep: Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 in Vzgojni načrt 2021/22 ter Pravila 
šolskega reda in hišni red so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (6 prisotnih 
ZA, 0 PROTI). 
 
K 5. točki 
Ravnateljica je povedala, da ima šola sicer 2 financerja – Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport ter Občino Brežice, del sredstev prispevajo starši, del sredstev pa pridobimo 
iz naslova prodaje kosil zunanjim odjemalcem ter prehrane zaposlenim, del pa od prevozov 
otrok v šolo iz vasi Osredek – lastna sredstva. Slednja lastna sredstva se delno porabijo tudi 
za financiranje nadstandardnih zaposlitev.  
Nadstandardne zaposlitve v šolskem letu 2021/22: 

 pomočnica kuharice 10 %, 

 voznik 10 % – prevoz otrok iz Osredka, 

 ravnateljica v okviru povečane učne obveznosti, 1 šolska ura na teden za poučevanje 
matematike v 7. razredu. 

Ravnateljica je Svet zavoda zaprosila za potrditev nadstandardnih zaposlitev tudi v šolskem 
letu 2021/22. 
Sklep: Nadstandardne zaposlitve so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (6 
prisotnih ZA, 0 PROTI). Predsednica podpisan aneks v imenu zavoda pošlje na Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport. 



 
K 6. točki 
Predsednica Lucija Kevo je pod točko razno prisotne povabila k podaji mnenj in dodatni 
razpravi. Sonja Volk je povedala, da Mojca Cerjak Ivanšek ni več članica upravnega odbora 
šolskega sklada, ker ni več zaposlena na šoli, zato bo potrebno izvoliti novega kandidata, ki 
ga mora potrditi svet zavoda. Predlagala je, da se novega člana potrdi na korespondečni seji. 
Člani Sveta zavoda so se s predlogom strijali. 
 
Ker dodatne razprave ni bilo, se je predsednica zahvalila članom Sveta zavoda za sodelovanje 
ter zaključila sejo ob 17.40. 
 
Datum: 30. 9. 2021  
Številka: 900-4/2021-2 
 
   Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda: 
Katja Ivanović                     Lucija Kevo 


