
Z A P I S N I K 

4. seje Sveta zavoda dne 28. 2. 2013, ob 18. uri v zbornici OŠ Artiče 

 

Prisotni: Franc Gorišek, Anton Gajšek, Roman Kunej, Franc Kopše, Zoran Zlatič, Andreja 

Ivanšek, Mateja Jankovič Čurič, Katja Ivanović, Martina Makovec Žagar, Jana Kovačič, 

ravnateljica Vesna Bogovič in računovodkinja Brigita Prahin. 

Opravičeno odsoten: Aljoša Motore. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje 

2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2011/12 

3. Letno poročilo za 2012 

4. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice 

5. Sklep o imenovanju ravnatelja OŠ Artiče 

6. Razno 

K 1. točki 

Predsednica Jana Kovačič je navzoče pozdravila, ugotovila sklepčnost in predlagala dnevni 

red. 

SKLEP: Zapisnik in dnevni red sta bila soglasno sprejeta z dvigom rok.  

 

K 2. točki 

Predsednica Jana Kovačič je na kratko predstavila Samoevalvacijsko poročilo za  leto 

2011/12, ki so ga člani prejeli po elektronski pošti. Kot tema je bilo izpostavljeno branje. Cilj 

je izboljšanje bralne pismenosti. V bralnem projektu so sodelovali vsi oddelki.  

SKLEP: Člani Sveta zavoda so Samoevalvacijsko poročilo za leto 2011/12 potrdili. 

 

K 3. točki 

Predsednica je besedo predala ravnateljici. Vsi člani smo Letno poročilo za leto 2012 prejeli v 

gradivu za sejo. V šolo je vpisanih 235 otok. Imamo 11 oddelkov, v katerih je do 27 otok. 

Razredi so polni, zaposlenih je manj kot lani.  

Občina nam redno plačuje za nadstandardno zaposlene v kuhinji, za varstvo vozačev, šolske 

prevoze s kombijem, razliko v ceni za plačilo vrtca. Pomagala nam je pri zamenjavi kotlov v 

kurilnici. Stroške rednega tekočega vzdrževanja mora šola kriti sama. 

Kot šola smo varčni in gospodarni, redno plačujemo račune, vzpostavili smo notranjo 

kontrolo pri nabavi. Leto 2012 smo poslovali s pozitivnim izidom. 

Zavedamo se, da imamo težave s kanalizacijo, vzdrževanjem in električno napeljavo 

predvsem v starem delu šole, vendar vse nekako vzdržujemo.  



Zelo dobro smo sodelovali s starši, posebno v akciji zbiranja starega papirja in akciji 

novoletnega obdarovanja. Obdarjeni so bili vsi šolski in predšolski otroci. 

SKLEP: Letno poročilo za leto 2012 so člani Sveta zavoda soglasno potrdili. 

 

K 4. točki  

Člani so prilogo »Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2012« dobili v gradivu. 

Predsednica je ob projekciji kriterijev (kriteriji: realizacija obsega dela 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: Svet zavoda je ugotovil, da je bila delovna uspešnost ravnateljice za leto 2012 - 100 

%.  Oceno bomo skupaj z letnim poročilom za leto 2012 posredovale na Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

 

K 5. točki 

Predsednica Jana Kovačič je dejala, da smo na »zadnjem dejanju« imenovanja ravnateljice 

OŠ Artiče. Povedala je, da so vsi postopki stekli tako kot smo zapisali v rokovniku. Pridobili 

smo vsa potrebna mnenja, ki so pozitivna.  

Člani Sveta zavoda smo sprejeli sklep, da se za ravnateljico imenuje Vesna Bogovič, 

dosedanja ravnateljica OŠ Artiče. Mandat ravnateljice traja pet let in začne teči 1. 4. 2013. 

Predsednica je ravnateljici čestitala, ostali člani pa smo se čestitki pridružili z aplavzom. 

 

K 6. točki 

Predsednik KS Artiče Anton Gajšek je povedal, da bodo zaradi manjših finančnih sredstev 

Artiške novice letos izšle trikrat. V aprilu, poleti in jeseni. Glede nato, da šola praznuje 170 

letnico šole, bi v aprilski številki lahko kaj zapisali o tem. Ravnateljica je obljubila pomoč s 

strani šole. 

 

Predsednik KS Artiče Anton Gajšek je dejal, da smo dopis o predkupni pravici o odkupu 

zemljišča (sadovnjak v lasti družine Lubšina) posredovali na občino. KS Artiče je prejela 

odgovor, da občina trenutno ne razpolaga s sredstvi. 

 

Franci Gorišek je kot krajan Arnovega sela izpostavil novo avtobusno postajo. Pripombe, ki 

jih vaščani opazijo: sneg na pločnikih, tabla z oznako avtobusne postaje, zrcalo, nepregledni 

ovinek. Avtobus se ustavi kar na cesti, kajti zaradi visokega pločnika ne more zapeljati notri. 

Predsednik KS Artiče Anton Gajšek je odgovoril, da projekt še ni dokončan. Predlaga mu, da 

v imenu krajanov napišejo pripombe in jih pošljejo na občino ali KS Artiče, ki bo posredovala 

naprej na občino. Predsednica Jana Kovačič je dodala, da se lahko tudi v imenu sveta zavoda 

napiše dopis glede varnosti otrok in se posreduje na občino. 

SKLEP: Občino Brežice bomo opozorili na varnost v prometu pri izgradnji avtobusnega 

postajališča v Arnovih selih. 



 

Ravnateljica Vesna Bogovič je povedala, da bomo v mesecu aprilu praznovali 170 letnico 

šole. 12. 4. 2013 bo uradna prireditev ob 19. uri v športni dvorani z majhno pogostitvijo in 

likovno razstavo. Na prireditev smo povabili predsednika RS Boruta Pahorja, s katerim je 

govoril tudi Milan Jazbec. V primeru njegove odsotnosti, bomo imeli lokalne govorce.  

Dan šole bomo praznovali v soboto, 20. 4. 2013. Dan bo posvečen otrokom, staršem in 

krajanom. Želimo si, da bi dan ostal v spominu obiskovalcev, zato ga bomo naredili čim bolj 

sproščenega, zabavnega in poučnega. Dan je še vedno v osnutkih, predvidevamo pa, da bi 

zanj potrebovali približno 6.000,00 € (v ta znesek je vključena tudi knjiga o uspehu). S strani 

občine pričakujemo, glede na izkušnje ostalih šol, 2.000,00 €, prijava na razpis 700,00 €, 

nekaj smo privarčevali, nekaj bomo poskušali pridobiti s strani donatorjev. Radi bi imeli 

čarovnika, planetarij, balonsko društvo iz Celja, helikopter, gasilsko lestev, glasbeni koncert 

Nuše Derenda skupaj še z enim izvajalcem (npr.: raper Zlatko, Trkaj, Klemen Slakonja), 

povabili bomo eko kmetije, aktiv kmečkih žena bo pomagal pri pogostitvi. Program bo bogat 

in zanimiv. V primeru, da bo šola v soboto potrebovala prosvetni dom Artiče je predsednik 

KS Artiče Anton Gajšek je zaprosil, da se rezervacija poda pisno in pravočasno, kajti oni 

potem vpisujejo podatke v koledar, ki je objavljen na spletni strani. 

 

Predsednica Jana Kovačič je dejala, da predvidevamo naslednjo sejo v mesecu aprilu oziroma 

maju. Prisotne je pozvala, da v primeru iskanja soglasij za nove zaposlitve, naredimo 

korespondenčno sejo. Člani so predlog soglasno potrdili.  

SKLEP: Ob potrebi po novih zaposlitvah med letom bodo člani Sveta zavoda o tem odločali 

in soglašali na korespodenčnih sejah sveta. 

 

Predsednica se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo zaključila ob 19.20 uri. 

 

 

  

   Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda: 

Katja Ivanović        Jana Kovačič 

   


