
Z A P I S N I K 

1. seje Sveta zavoda dne 14. 11. 2012  

 

 

Prisotni: Franc Gorišek, Anton Gajšek, Aljoša Motore, Franc Kopše, Zoran Zlatič, Mateja 

Jankovič Čurič, Andreja Ivanšek, Martina Makovec Žagar, Katja Ivanović, ravnateljica Vesna 

Bogovič, dosedanja predsednica Sveta zavoda Jana Kovačič, računovodkinja Brigita Prahin in 

predsednica volilne komisije Lucija Kevo. 

 

Opravičeno odsoten: Roman Kunej. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev dnevnega reda 

2. Konstituiranje Sveta zavoda, izvolitev predsednika in podpredsednika 

3. Potrditev zapisnika prejšnje redne in korespondenčne seje 

4. Razpis delovnega mesta ravnatelja OŠ Artiče 

5. Rebalans finančnega načrta za leto 2012 

6. Razno 

 

K 1. točki 

Jana Kovačič je navzoče pozdravila, ugotovila sklepčnost in predlagala dnevni red, ki so ga 

prisotni potrdili z dvigom rok. 

Sklep: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 

K 2. točki 

Jana Kovačič je predlagala, da se najprej konstituira nov Svet zavoda. 

 

O volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Artiče je poročala predsednica volilne 

komisije Lucija Kevo. Prebrala je zapisnik volilne komisije. Volitve so potekale od 7. do 14. 

ure v zbornici OŠ Artiče. V volilni imenik je bilo vpisanih 53 volivcev. Volitev se je udeležilo 46 

volivce, 5 je bilo upravičeno odsotnih, 2 volivca pa se volitev nista udeležila. Glasovanje je 

bilo tajno. V svet javnega zavoda OŠ Artiče so bili 1. 10. 2012 izvoljeni: 

 

1. Jana Kovačič – 2. mandat, 

2. Mateja Jankovič Čurič – 1. mandat, 

3. Andreja Ivanšek – 1. mandat, 

4. Martina Makovec Žagar – 1. mandat, 

5. Katja Ivanović – 1. mandat. 

 



Besedo je prevzela Jana Kovačič in povedala, da je Občinski svet Občine Brežice na svoji 18. 

redni seji, dne 18. 10. 2012, v Svet zavoda OŠ Artiče kot predstavnike ustanovitelja 

imenoval: 

 

1. Franc Gorišek – 2. mandat, 

2. Anton Gajšek – 1. mandat, 

3. Roman Kunej – 2. mandat. 

 

Svet staršev OŠ Artiče je na svoji 1. redni seji, dne 26. 9. 2012, imenoval naslednje 

predstavnike staršev v Svet zavoda OŠ Artiče: 

 

1. Franc Kopše – 1. mandat, 

2. Aljoša Motore – 1. mandat, 

3. Zoran Zlatič – 1. mandat. 

 

Predsednica dosedanjega Sveta zavoda Jana Kovačič je v skladu s poslovnikom o delu Sveta 

zavoda predlagala, da se verificira mandat članov.  

 

Sklep: Mandati članov so verificirani za obdobje od 2012 do 2016.  

 

Jana Kovačič je prosila, da podamo predloge za predsednika in podpredsednika Sveta 

zavoda. Mateja Jankovič Čurič je za predsednico predlagala Jano Kovačič. Prisotni so se s 

predlogom strinjali.  

 

Sklep: Prisotni so z dvigom rok soglasno potrdili, da je predsednica novega Sveta zavoda 

OŠ Artiče Jana Kovačič. Podpredsednica novega Sveta zavoda je Mateja Jankovič Čurič. 

   

Jana Kovačič se je zahvalila za zaupanje in. S tem je bilo konstituiranje članov novega Svet 

zavoda zaključeno. 

 

K 3. točki 

Zapisnika prejšnje redne in korespondenčne seje so člani prejeli po elektronski pošti. 

Pripomb ni bilo. 

Sklep: Zapisnika prejšnje redne in korespondenčne seje so prisotni soglasno potrdili.  

 

K 4. točki 

Predsednica Jana Kovačič je povedala, da ravnateljici Vesni Bogovič 31. 3. 2013 poteče 5 letni 

mandat, zato mora svet zavoda razpisati prosto delovno mesto ravnatelja OŠ Artiče. 

Ravnateljica Vesna Bogovič je prebrala predlog rokovnika za izvedbo imenovanja ravnatelja 

OŠ Artiče in razpisa prostega delovnega mesta. 

 



Sklep: Svet zavoda OŠ Artiče je soglasno sprejel sklep o rokovniku in razpisu prostega 

delovnega mesta ravnatelja OŠ Artiče. Vsebina razpisa, ki je priloga tega zapisnika, bo 

objavljena v Šolskih razgledih 23. 11. 2012. Objava traja 8 dni. 

 

Rokovnik za izvedbo imenovanja ravnatelja OŠ Artiče 

 14. 11. 2012: Sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja 

 23. 11. 2012: objava razpisa v sredstvih javnega obveščanja 

 6. 12. 2012: 2. redna seja Sveta zavoda 

 7. 12. 2012: mnenje o kandidatih: 

o učiteljski in vzgojiteljski zbor 

o svet staršev 

o lokalna skupnost 

 17. 1. 2013: 3. redna seja Sveta šole 

 18. 1. 2013: mnenje ministra za izobraževanje o predlaganem kandidatu 

 28. 2. 2013: 4. redna seja Sveta šole 

o sklep o imenovanju ravnatelja 

K 5. točki 

Rebalans 2012 so člani prejeli po elektronski pošti. Plan 2012, ki je bil delan v mesecu maju 

2012, so člani dobili fotokopiranega.  

 

Aljoša Motore je povedal, da je videl nekaj planov drugih šol in predlagal, da bi ga v 

nadaljnje bolj razdelali, da bi se bolje videlo, kje je kaj privarčevanega. Računovodkinja 

Brigita Prahin in ravnateljica Vesna Bogovič sta dejali, da je to možno narediti.  

 

Na vprašanje kje so prikazani stroški 170 letnice, je računovodkinja odgovorila, da bodo 

prikazani v naslednjem letu.  

 

Sklep: Rebalans za leto 2012 je bil soglasno sprejet. 

 

K 6. točki 

Aljoša Motore je podal predlog, da se zapisniki zapišejo čim prej po seji in ne po tednu, ko 

več noben od članov ne ve, kaj smo obravnavali. Zapisnikarka Katja Ivanović je odgovorila, 

da bodo zapisniki čim prej izpisani in poslani članom. 

 

Anton Gajšek je povedal, da je prebral v poslovniku, da bi na dnevnem redu morala biti 

točka vprašanja in pobude, v našem jih ni. Predsednica Jana Kovačič je odgovorila, da je to 

res zapisano v poslovniku, vendar smo jih vedno obravnavali pod točko razno. Vprašanja in 

pobude je možno oddati tudi pisno v tajništvu. Na podlagi tega se uvrsti točka vprašanja in 

pobude. Ker so prišli na seje člani le z ustnimi vprašanji, smo vprašanja obravnavali pod 

točko razno.  



Anton Gajšek je podal pobudo glede predkupne pravice, v primeru prodaje sadovnjaka 

nasproti šole, ki je v lasti družine Lubšina. Nekaj od te zemlje bo oz. je postalo zazidljivo in če 

bi mi kot šola imeli predkupno pravico, bi lahko imeli tam igrišče ali športni objekt. Na 

predlog Katje Pongračič naj bi se na občino poslal dopis. Ravnateljica Vesna Bogovič je 

dodala, da je sama šola zainteresirana za to zemljišče. Poskušali smo stopiti v stik z 

lastnikom, pa nekako ni kazal znake sodelovanja. Misli, da je dobro, da bi svet napisal dopis 

in ga poslali na občino.  

 

Aljoša Motore je vprašal glede evropskih sredstev. Ravnateljica je odgovorila, da večino 

sredstev dobimo z ministrstva, včasih predlaga občina. Prisotne je pozvala, da če karkoli 

vedo, naj sporočijo. 

 

Predsednica Jana Kovačič se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo zaključila ob 18.17 

uri.  

 

  

   Zapisala:       Predsednica Sveta šole: 

Katja Ivanović        Jana Kovačič 

   


