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SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE PIVKA 
 

Z A P I S N I K  
4. DOPISNE SEJE SVETA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE PIVKA    

 
 

Dne 18. 2. 2022 so članom sveta zavoda po elektronski pošti poslali 4. dopisno sejo sveta zavoda,  
in sicer: 

- predstavnikom občine: Sabina Požar, Ester Maver, Majda Žužek 
- predstavnikom staršev: Matjaž Cerkvenik, Manja Žagar, Anja Česnik 
- predstavnikom šole: Jana Biščak, Kristina Rojc, Polonca Šeško, Jure Kotnik, Lea Želko Pašić 
 

Dnevni red:  
1. Pregled in potrditev poročil popisne komisije za leto 2021 
2. Seznanitev z bilanco stanja 

 
K 1. točki: 
V prilogi je bil poslan dnevnik izločenih sredstev za leto 2021. Odpisali so neuporabni drobni inventar 
in osnovna sredstva (zastarelo računalniško opremo) vse starejšega datuma. Vrednost omenjenega je 
že davno odpisana oz. amortizirana. Iz uporabe so izločili tudi starejše/zastarele, poškodovane 
učbenike v znesku =53,84 eur.  
 
Predlog sklepa: 

Svet zavoda Osnovne šole Pivka potrjuje pregled in potrditev dnevnikov popisne komisije za leto 2021. 

 
K 2. točki: 
Članom sveta zavoda je bilo pojasnjeno, da je v poslovnem izidu, ki bo dokončno znan 28. 2. 2021, za 
leto 2021 opazen presežek odhodkov nad prihodki  v višini = 38.321,00 eur.  
Razmere v zvezi z okoliščinami, v katerih je potekala epidemija in šolanje na daljavo je v letu 2021 
opazno vplivalo na delovanje zavoda. Nekatere ustaljene in predvidljive dejavnosti so tudi v tem letu 
še vedno bile spremenjene. Analiza bo pokazala podrobnejše vzroke za izgubo, naša predvidevanja pa 
gredo v te smeri:  
1. Najbolj očitne spremembe so nastopile pri tržni dejavnosti za potrebe javne službe. Že lansko leto 
nam je komajda uspelo pokriti plače delavcev v kuhinji, ki so financirane iz  te dejavnosti – iz malic za 
zaposlene in kosil za učence in zaposlene. Prav tako  je izpadel priliv z naslova uporabe prostorov s 
strani zunanjih uporabnikov. 
Država je zagotavljala dodatke za delo v nevarnih razmerah in  dodatke za delo na domu, ni pa  v 
nobenega od protikoronskih zakonov vključila nadomestila plač za zaposlene, ki se financirajo iz 
lastnih dejavnosti šole, tako kot je to storila vsaj v manjšem obsegu v spomladanskem delu epidemije 
leta 2020.  
2.  Opazen je porast stroškov prehrane  in ostalih materialnih stroškov.  
3.  Oskrbnine v vrtcu so se zadnjič spremenile v letu 2019, stroški dela pa so se v preteklih dveh letih 
dvignili, in sicer na račun:  
- izplačila delovne uspešnosti in napredovanja delavcev v plačne razrede in nazive 
- dviga minimalne plače 
- dviga stroškov prevoza na delo in prehrane 
 
Podrobnejša analiza bo podana na svetu zavoda, ki bo 3. 3. 2022.  
 
Člane sveta zavoda so prosili, da svojo odločitev (ZA ali PROTI predlaganemu sklepu) posredujejo na 
elektronski naslov šole: tajnistvo@os-pivka.si do torka, 22. 2. 2021 do 10.00 ure. 
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Svojo odločitev je so do določenega roka posredovali 3 člani sveta zavoda, 6 članov je svojo odločitev 
poslal po roku, 2 člana pa svoje odločitve nista posredovala. 
 

Vseh 9 članov je podalo soglasje k predlaganemu sklepu.  
 
Zaradi nesklepčnosti se bo 1 točka dnevnega reda ponovno obravnavala na 6. seji sveta zavoda, ki bo 
3. 3. 2022. 
 
 
 
 
 

Pivka, 28. 2. 2022 
 
 
Zapisnikarica        Predsednica sveta zavoda 
Tanja Želodec Vilhar       Polonca Šeško          
 
 

                           


