ZAPISNIK
3. seje Sveta zavoda dne 22. 1. 2013, ob 19. uri v zbornici OŠ Artiče

Prisotni: Franc Gorišek, Anton Gajšek, Roman Kunej, Aljoša Motore, Zoran Zlatič, Andreja
Ivanšek, Mateja Jankovič Čurič, Katja Ivanović, Jana Kovačič in ravnateljica Vesna Bogovič.
Opravičeno odsotna: Martina Makovec Žagar in Franc Kopše.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 2. seje
2. Nadaljevanje postopka razpisanega delovnega mesta ravnatelja OŠ Artiče
3. Razno
K 1. točki
Predsednica Jana Kovačič je navzoče pozdravila, ugotovila sklepčnost in predlagala dnevni
red. Dodala je še, da je ravnateljica prejela s strani občine sklep o novih cenah najema za
športno dvorano, kar bi uvrstili kot točko na dnevnem redu.
Sklep: Zapisnik je bil soglasno sprejet z dvigom rok. Dnevni red se dopolni s tretjo točko:
Potrditev cenika za najem športne dvorane. Četrta točka: razno.
K 2. točki
Predsednica Jana Kovačič je prebrala mnenja občinskega sveta, sveta staršev ter učiteljskega
in vzgojiteljskega zbora. Vsa mnenja so pozitivna. Povedala je, da je naloga Sveta zavoda, da
izberemo kandidatko in sprejmemo sklep o izbiri, ki ga pošljemo ministru za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport. Ministra bomo pozvali, da poda svoje mnenje o kandidatki za
ravnateljico. Čas za odgovor ima 30 dni.
Sklep: ministru se pošlje sklep o izbiri kandidatke za ravnateljico z vso potrebno
dokumentacijo.
K 3. točki
Predsednica je predala besedo ravnateljici. Z občine smo prejeli sklep o novih cenah za
najem športne dvorane (velja od 1. 1. 2013). Za veliko športno dvorano 20 €/uro (prej 27
€/uro), za stalne stranke -15% je 17 €/uro (prej 23 €/uro), zgornja telovadnica 10 €/uro,
najem učilnice 8 €/uro. Najemnikom smo pogodbe o uporabi športne dvorane že poslali,
sedaj bomo dodali anekse in najemnike obvestili o novih cenah.
Sklep: nove cene o najemu športne dvorane so bile soglasno sprejete z dvigom rok.

K 4. točki
Pod točko razno ni imel nihče nobenega komentarja. Predsednica Jana Kovačič se je
prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo zaključila ob 19.17 uri. Predvidevamo, da bo
naslednja seja konec februarja 2013.

Zapisala:
Katja Ivanović

Predsednica Sveta zavoda:
Jana Kovačič

