ZAPISNIK
13. seje Sveta zavoda dne 25. 5. 2016
Prisotni: Franc Gorišek, Anton Gajšek, Aljoša Motore, Martina Makovec Žagar, Andreja
Ivanšek, ravnateljica Vesna Bogovič, računovodkinja Brigita Prahin in predsednica Sveta
zavoda Jana Kovačič.
Opravičeno odsotni: Zoran Zlatič, Katja Ivanović, Katarina Pepelnik, Mateja Jankovič Čurič
Odsoten: Roman Kunej
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti ter pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje
Dopolnitev Letnega poročila 2015
Finančni načrt, kadrovski načrt in plan dela za leto 2016
Načrtovanje novega šolskega leta 2016/2017
Razno

K 1. točki
Predsednica Jana Kovačič je navzoče pozdravila, ugotovila sklepčnost in prebrala dnevni red.
Člani so zapisnik prejeli po elektronski pošti.
Sklep: Predlagan dnevni red in zapisnik 12. redne seje so člani sveta zavoda soglasno
potrdili z dvigom rok.
K 2. točki
Predsednica Jana Kovačič je besedo predala ravnateljici, ki je prisotne lepo pozdravila.
Ravnateljica je povedala, da je bila na šoli letos revizija celotnega finančnega poslovanja in
pri tem podala priporočilo, da mora svet zavoda potrditi zapisnik popisne komisije, ki ga je
ravnateljica v celoti tudi prebrala. Popisna komisija je po stanju na dan 31. 12. 2015 opravila
redni popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, popis izločenih sredstev za odpis ter
pregled inventarnih številk, popis zalog kurjave, živil, čistil in potrošnega materiala.
Samo letno poročilo je bilo podrobneje obravnavano na 12. redni seji, zato je predsednica
Jana Kovačič prisotne pozvala h glasovanju.
Sklep: člani Sveta zavoda so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik popisne komisije po
stanju na dan 31. 12. 2015.
K 3. točki
Vse tri dokumente Finančni načrt, kadrovski načrt in plan dela za leto 2016 so člani sveta
zavoda prejeli v gradivu in so priloga tega zapisnika.

Program dela v obsegu za leto 2016 združuje tako šolsko leto 2015/16 kot 2016/17. Bistvenih
finančnih sprememb ni predvidenih (novo šolsko leto: 12 oddelkov šole in 247 učencev, 5
oddelkov v vrtcu in 90 otrok), posledično tudi ni predvidenih sprememb v kadrovskem načrtu
(plan 50,03, dejansko 57 zaposlenih, saj so posamezniki zaposleni v deležih).
Vsebina dela je strnjena v kratkoročnih ciljih, ki se razširijo v letni delovni načrt, pogojeno pa
je s finančnim načrtovanjem. Izhodišča finančnega načrta so pogojena z viri financiranja
(ministrstvo, občina, plačila staršev, prevozi, prehrana, najemi).
Pred sklicem seje so bila izhodišča usklajena z občino. Celotni prihodki za leto 2016 so
planirani v znesku 1.617.370,93 EUR, kar je za 6,10% višje od doseženih v letu 2015, in sicer
na račun povečanja planiranih stroškov dela, saj se je sprostilo obdobje napredovanj in
sprememba višine izplačila regresa. Občina pokriva materialne stroške, ki so zadnja tri leta v
enakem obsegu. Pričakujemo dogovor z občino za povečanje materialnih stroškov zaradi
povečanja stroškov (vzdrževanje računalnikov, najemi). Občina nam zagotavlja le nujno
potrebna vzdrževalna dela (letos: popravilo kombija, ureditev stopnišča pri vrtcu), dodatnega
denarja za vzdrževanje nam ne omogočajo.
Predsednica je omenila, da nas je obiskal župan takoj po potresu, ravnateljica pa je
podrobneje pojasnila, da je šolo pregledal statik, da je bil dvakrat sklican sestanek s starši, da
je župan zagotovil, da se bo pristopilo k sanaciji šole v letu 2018.
Anton Gajšek je predlagal, da KS in šola v roku štirinajst dni/dveh tednov skupaj pripravita in
pošljeta dopis na občino, da se najde celostna rešitev, na podlagi katere občina pridobi
predkupno pravico na zemljišču pred šolo za obračališče avtobusa in športno igrišče.
Sklep: člani Sveta zavoda OŠ Artiče so z dvigom rok soglasno podali soglasje za
sprejem finančnega načrta, kadrovskega načrta in plana dela za leto 2016.

K 4. točki
Ravnateljica je predstavila načrtovano organizacijo dela v naslednjem šolskem letu
V šolskem letu 2016/17 bomo imeli v šoli enako število učencev kot v letošnjem letu: 247 (25
jih zaključuje 9. razred, 25 je vpisanih v 1. razred). Imeli bomo 12 oddelkov, število otrok se
giblje od 15 do 28 učencev v posameznih oddelkih. V mesecu maju potekajo izbire za
obvezne in neobvezne izbirne predmete, kar je dokaj težko, saj je interes pri otrocih velik, po
drugi strani pa smo omejeni z normativi. Podaljšano bivanje še ni dorečeno. V 2. razredu bo
prvič uveden prvi tuji jezik (ANGL), in sicer obvezen za vse učence.
Kadrovsko na šoli ne bo sprememb (ni predvidenih upokojitev, vrnejo se 3 delavke s
porodniškega dopusta).
Letni delovni načrt se bo dokončno sprejel na prihodnji seji predvidoma v mesecu
septembru.
Vprašanj ali pripomb k tej točki ni bilo.

K 5. točki
Anton Gajšek je povedal, da se tudi dvakrat tedensko dobiva s predstavniki Telekoma. Ko
pridobijo overjene pogodbe od notarja, se bodo fizično začele kopati trase za optiko. V kraju
si zelo želijo širokopasovno omrežje, KS pomaga Telekomu pri pridobivanju soglasij od
lastnikov zemljišč (služnostne pogodbe). V mesecu juniju planirajo izkop in polaganje kablov.
Na vprašanje ravnateljice vezano na izgradnjo novega pločnika, je Anton Gajšek odgovoril,
da bo ta teden pridobil več informacij, saj naj bi se po zagotovilih občine začela gradnja
pločnika v letošnjem letu, vendar se občina še ni uskladila z ministrstvom glede deležev
financiranja. Tudi šola je posredovala gradivo o šolskih poteh.
Gajšek omeni, da še vedno poteka reševanje zadeve vezane na Banovo domačijo.
Ravnateljica je člane obvestila, da 14. 11. 2016 poteče mandat članom sveta zavoda in bo
potrebno izdati ugotovitveni sklep o poteku mandata (po statutu 90 dni pred iztekom
mandata), za kar predlaga, da se skliče korespondenčna seja konec avgusta, da bi se lahko v
novembru konstituiral nov svet zavoda tako s strani občine kot ustanoviteljice, delavcev in
predstavnikov staršev.
Sklep: v mesecu avgustu se skliče korespondenčna seja okoli informacije o poteku
mandata članov sveta zavoda
Dodatne razprave ni bilo več.
Predsednica Jana Kovačič se je zahvalila članom Sveta zavoda za sodelovanje, ter zaključila
sejo ob 17.55.
Datum: 25. 5. 2016
Številka: 900-3/2016-2
Zapisala:
Suzana Bogovič

Predsednica Sveta zavoda:
Jana Kovačič

