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OSNOVNA ŠOLA 

DOBREPOLJE 
VIDEM 80 

1312   VIDEM - DOBREPOLJE 

Tel:  01 7807-210 
SVET ZAVODA JVIZ OŠ DOBREPOLJE 

 

 
Št. 900-2/2022-15  
Datum:  10. 3. 2023  
 

 
ZAPISNIK 

 
3. seje Sveta JVIZ OŠ Dobrepolje v šolskem letu 2022/2023, ki je bila v četrtek, 9. 3. 2023, ob 
18.00. Seja je potekala v učilnici za angleški pouk. 
 
Prisotni člani Sveta zavoda: Karmen Kljun, Sabina Novak, Mitja Peček, Andreja Polzelnik 
Marolt, Anja Tekavčič, Zdenka Novak Nose 
 
Odsotna (brez opravičila): Marko Trebušak 
 
Opravičena: Damjana Vidmar, Vida Pugelj, Anica Žgajnar, Vilijem Jamnik, Cvetka Košir 
 
Ostali prisotni: Ivan Grandovec, Sonja Lenarčič, Sandra Pajk, Mateja Radelj Vrhovec, Breda 
Božič 
 
DNEVNI RED: 
1. pregled zapisnika 2. redne seje in 2. korespondenčne seje Sveta zavoda v šolskem letu 

2022/2023; 
2. poročilo ravnatelja in pomočnic ravnatelja za šolo in vrtec o izvrševanju LDN – februar 

2023; 
3. obravnava in sprejem Letnega poročila z računovodskimi izkazi za leto 2022; 
4. obravnava in sprejem finančnega in kadrovskega načrta za leto 2023, kot dopolnilo k LDN; 
5. delovna uspešnost ravnatelja; 
6. pobude in predlogi; 
7. razno:  

- ponovna sprememba Odloka o ustanovitvi JVIZ;  
- seznanitev s spremembami Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest. 

 
Seja se je začela ob 18.08, vodila jo je predsednica sveta zavoda Andreja Polzelnik Marolt.  
Svet zavoda je bil sklepčen, saj je bilo prisotnih šest članov Sveta zavoda. Andreja je prebrala 
dnevni red.  
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Glede na to, da je bilo gradivo poslano skupaj z vabilom, je predlagala, da se sprejme zapisnik 
2. seje Sveta zavoda JVIZ OŠ Dobrepolje ter zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta JVIZ OŠ 
Dobrepolje v šolskem letu 2022/23. Sklep je dala na glasovanje. 
 
SKLEP 1/3/2022-23 
Sprejme se zapisnik 2. redne seje Sveta JVIZ OŠ Dobrepolje ter 2. korespondenčne seje Sveta 
JVIZ OŠ Dobrepolje v šolskem letu 2022/23. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Predsednica je prešla na drugo točko dnevnega reda poročilo ravnatelja in pomočnic ravnatelja 

za šolo in vrtec o izvrševanju LDN – februar 2023 in predala besedo Sonji Lenarčič.  
Sonja Lenarčič je predstavila polletno poročilo za šolo in izpostavila: 

- športne dosežke učencev, 
- delo na področju branja, 
- delo na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja, 
- izpeljani sta bili zimska in poletna šola v naravi, 
- sodelovanje pri projektu simbioza, 
- sodelovanje pri projektu rastem s knjigo, 
- angleški tečaj, ki je bil izpeljan v avgustu, 
- sodelovanje pri projektu trajnostna mobilnost, 
- izobraževanje učiteljev, 
- Arnesov spletni kviz, 
- načrtovan obisk kriminalističnega inšpektorja, ki bo imel predavanje na temo spletno 

nasilje za učence. 
 
Ravnatelj je omenil, da je poročilo za vrtec pripravila pomočnica za vrtec Cvetka Košir, iz 
katerega je lepo razvidno, pri katerih projektih je sodeloval vrtec v posameznem mesecu. 
Izpostavil je projekt objemimo vrtec in izobraževanje na temo ADHD. Omenil je še bolniške 
odsotnosti, ki vplivajo na kvaliteto dela v vrtcu. 
 
Predsednica je dala sklep na glasovanje. 
 
SKLEP 2/3/2022-23 
Svet zavoda je seznanjen s poročilom ravnatelja in pomočnic ravnatelja za šolo in vrtec o 
izvrševanju LDN – februar 2023. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Pod tretjo točko je predsednica predala besedo računovodkinji Mateji Radelj Vrhovec. Mateja 
je predstavila računovodsko poročilo poslovanja šole in izpostavila naslednje točke: 

- bilanco uspeha – izkaz prihodkov (stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, 
stroški dela), 

- pregled investicij in viri le teh, 
- finančni načrt, prihodki – odhodki, 
- načrt investicij za leto 2023. 

 
Predsednica je dala na glasovanje Letno poročilo z računovodskimi izkazi za leto 2022. 
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SKLEP 3/3/2022-23 
Svet zavoda je seznanjen in sprejme Letno poročilo z računovodskimi izkazi za leto 2022. 
 
Sklep je sprejet. 
Predsednica je dala na glasovanje sklep za prerazporeditev presežka prihodkov nad odhodki. 
 
SKLEP 4/3/2022-23 
JVIZ OŠ Dobrepolje je v letu 2022 po odbitku davka od dohodka dosegel pozitivni poslovni izid 
v znesku 13.001 €. Presežek prihodkov nad odhodki  se  v celoti nanaša na dejavnost javne 
službe. Presežka prihodkov iz tržne dejavnosti nimamo.  
 
Svetu zavoda se predlaga, da sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za 
potrebne investicije in investicijsko vzdrževanje v zavodu v skladu s predlaganim investicijskim 
načrtom za leto 2023. Hkrati predlagamo, da se za prve tri mesece za stroške dela v vrtcu 
nameni 6.500 €. Glede na pogovore z Občino Dobrepolje naj bi se ekonomska cena v letu 2023 
dvignila zaradi porasta stroškov dela. Preostali kumulativni  presežek pa nujno potrebujemo 
za zagotavljanje izplačila plač, ostalih stroškov dela in materialnih stroškov v vrtcu, ker dobimo 
s strani občine plačane vzgojno-varstvene storitve z enomesečnim zamikom. 
 
Sklep je sprejet. 
 
Predsednica je nadaljeval s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2022 in predala besedo 
ravnatelju.  Ravnatelj je nadaljeval s predstavitvijo finančnega in kadrovskega načrta.  
Izpostavil je: 

- povišanje plač, ki ga določa država, 
- načrt investicij, ki je že dogovorjen z občino, 
- nakup novega računovodskega programa, 
- nakup varoval za drsna vrata v vrtcu, 
- ograja za šolo, 
- dokončanje prehoda športna dvorana, 
- nadomeščanje bolniških odsotnosti. 

 
Predsednica je dala na glasovanje sklep. 
 
SKLEP 5/3/2022-23 
Svet zavoda je seznanjen in sprejme finančni in kadrovski načrt za leto 2023 kot dopolnilo k 
LDN. 
 

Sklep je sprejet. 

 
Predsednica je prosila ravnatelja, da zapusti sejo, saj je 5. točka delovna uspešnost ravnatelja. 
Ravnatelj je zapustil sejo ob 19.17. 
 
Predsednica nadaljuje s peto točko dnevnega reda, to je delovna uspešnost ravnatelja. 
Andreja predlaga, da se nameni 5 % letne mase osnovne plače ravnatelja za delovno 
uspešnost.  Sklep da na glasovanje. 
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SKLEP 6/3/2022-23 
Glede na izjemne razmere v letu 2022 se za redno delovno uspešnost ravnatelja nameni 5 % 

letne mase osnovne plače ravnatelja (1.891,87 € bruto). 

 

Sklep je sprejet. 

Predsednica nadaljuje z ugotovitvenima sklepoma in članom Sveta zavoda razdeli glasovnice. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 6/1/3/2022-23 

Ravnatelj je na osnovi ocenjevanja dosegel 96,17 % vrednosti meril za ugotavljane dela plače 

za delovno uspešnost. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 6/2/3/2022-23 

Ravnatelju se na osnovi dosežene ocene za leto 2022 izplača uspešnost v obsegu 96,17 %, kar 

pomeni 1.819,42 € bruto.  

 
Karmen Kljun je zapustila sejo ob 19.30. 
 
Predsednica nadaljuje s točko pobude/predlogi, ker ni bilo vprašanj, je nadaljevala s točko 
razno, in predala besedo ravnatelju. 
 
Ravnatelj je omenil: 

- da bo v Kompoljah potrebno odstraniti peskovnik, kar je bil tudi predlog inšpektorice, 
saj ni pokrit in zaklenjen; 

- spremembo sestave Sveta zavoda, kjer je s spremembo ponovno 11 članov Sveta 
zavoda; 

- sprememba Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest zaradi sprememb plačnih razredov 
za en plačni razred oz. zaradi sprememb, ki so bile izpogajane s SVIZ-om. 

 
 

Po tej točki ni vprašanj, zato se predsednica Andreja zahvali za udeležbo in poslovi. 
 
Seja se je zaključila ob 19.46. 
 
  
Zapisala:  
Sandra Pajk                                                                                           Predsednica  Sveta       

                                        JVIZ OŠ Dobrepolje 
                                                                                                Andreja Polzelnik Marolt 

 


