
 

 
                           Cesta Kokrškega odreda 16 
                                       4294 Križe 

 

Datum: 28. 2. 2012 

 

Z A P I S N I K 

12. redne seje sveta zavoda, ki je bila v torek, 28. 2. 2012, ob 18. uri v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Vesna Gosar, računovodkinja, Betka Potočnik, 

predstavnica sindikata, člani sveta: Vesna Kucher, Mateja Mali, Helena Dejak, Janko 

Dolinar, Monika Košir, Ivanka Pernuš,  Izidor Bitežnik, Tomaž Leskovšek  

 

OPR. ODSOTNI: Zdenka Maglica, Erika Gubič 

ODSOTNI: Uroš Čadež 

 

Ga.Vesna Kucher je vse navzoče lepo pozdravila.  

 

Predlagala je spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Letno poročilo za leto 2011 

3. Predlog prerazporeditve sredstev presežka prihodkov nad odhodki 

4. Finančni plan za leto 2012 

5. Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice 

6. Razpis volitev v svet zavoda 

7. Razno 

 

Člani sveta so se strinjali s spremenjenim dnevnim redom. 

 

 

K točki 1 
 

Ga. Kucher je na kratko pregledala sklepe iz zapisnika zadnje seje: 

- Svet zavoda je bil seznanjen s poročilom ravnateljice o izvajanju LDN za 

šolsko leto 2010/11. 

- Svet zavoda je potrdil LDN za šolsko leto 2011/12. 

- Svet zavoda je potrdil cene za šolsko prehrano, za najem šolskih prostorov in 

pripomočkov za likovni pouk. 

- Svet zavoda je potrdil Pravilnik o spremembi Pravil o šolski prehrani. 



Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

K točki 2 
 

Letno poročilo za leto 2011 sta pripravili ga. ravnateljica - poslovni del in ga. 

računovodkinja - računovodski del.  

 

Ga. ravnateljica je poudarila, da se poslovni del poročila navezuje predvsem na 

poročilo o izvajanju pouka in je hkrati prepleten s finančnimi komponentami ter 

investicijami. Podrobnosti poslovanja pa so del računovodskega poročila. 

 

Besedo je predala gospe računovodkinji, ki je na kratko predstavila računovodski del 

letnega poročila. Poudarek je dala predvsem Bilanci stanja in Izkazu uspeha, to je 

Izkazu odhodkov in prihodkov določenih uporabnikov. Za leto 2011 je ugotovila 

presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.988,55 €.  

Ga. računovodkinja je omenila tudi dva izredna odpisa inventurne komisije in sicer 

odpis LCD projektorja s sedanjo vrednostjo 115 €, katero smo pokrili v breme vira 

sredstev – sredstva v upravljanju. Izredno smo zaradi težkega gmotnega položaja 

družine odpisali tudi zapadle terjatve do učencev v višini 157,91 €, saj bi lahko stroški  

izterjave presegli samo terjatev, ob pomisleku, če bi bila terjatev sploh izterljiva.  

Na poročilo ni bilo pripomb in člani sveta zavoda so soglasno sprejeli naslednji 

 

SKLEP 1 

 

Svet zavoda je bil seznanjen z letnim poročilom za leto 2011 in ga soglasno sprejema. 

 

K točki 3 
 

Predlog prerazporeditve sredstev presežka prihodkov nad odhodki 

 

Ga. ravnateljica je predlagala, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 

14.988,55 € porabi za izolacijo in fasado šole, preostali presežek iz preteklih let pa naj 

(na predlog računovodkinje) ostane za rezervo. 

  

Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli naslednji 

 

SKLEP 2 

 

Svet zavoda se strinja z delno porabo sredstev presežka v vrednosti do 14.988,55 €.  

Le-ta se nameni za  izolacijo in fasado zunanjih sten. 

 

K točki 4 

 
Finančni plan za leto 2012  

 



Ga. računovodkinja je pojasnila, da je bil plan narejen v skladu z navodili in predvsem 

na podlagi izkušenj preteklih let. 

Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli  naslednji 

 

SKLEP 3 

 

Svet zavoda je bil seznanjen s finančnim načrtom za leto 2012 in ga sprejema. 

 

K točki 5 

 
Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice 

 

Ga. Kucher je člane sveta seznanila z nekoliko spremenjenim načinom ocenjevanja 

uspešnosti ravnateljice. Ocenjuje se realizacijo obsega programa, kakovost izvedbe 

programa, razvojno naravnanost zavoda in zagotavljanje materialnih pogojev.  

Ga. Kucher je po posvetu z ravnateljico predlagala naslednje odstotke: 

Za realizacijo obsega programa 25% (od 25%), za kakovost izvedbe programa 30% 

(od 35%), za razvojno naravnanost zavoda 25 % (od 30 %) in za zagotavljanje 

materialnih pogojev 2% (od 5%) 

 

Člani sveta zavoda so bili soglasni, da se ravnateljici Erni Meglič za razvojno 

naravnanost zavoda in zagotavljanje materialnih pogojev dodeli višja odstotka. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji ugotovitveni 

 

SKLEP 4 

 

Svet zavoda je soglasno določil odstotke doseganja delovne uspešnosti po naslednji 

kriterijih: 

- Realizacija obsega programa 25% 

- Kakovost izvedbe programa 30% 

- Razvojna naravnanost zavoda 30% 

- Zagotavljanje materialnih pogojev 5% 

 

Skupni odstotek ugotovljene uspešnosti ravnateljice Erne Meglič je 90%. 

 

K točki 6 

 
Razpis volitev v svet zavoda 

 

Letos se izteče mandat svetu zavoda. Ga. Kucher je predstavila  terminski plan opravil 

za volitve predstavnikov v svet zavoda.  

 

Svet zavoda je soglasno sprejel sklep o razpisu volitev, sklep o imenovanju volilne 

komisije, sklep o objavi razpisa in sklep o zaprosilu k imenovanju članov, naslovljen 

na Občino Tržič in svet staršev.  



SKLEP 5 

 

Svet šole razpisuje na osnovi določil  46. in 47. člena ZOFVI (Ur.l. 16/07 UPB5, 

36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) in v skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi 

javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov,  redne volitve za izvolitev  petih 

predstavnikov delavcev v svet šole za 4-letni mandat in sicer: 

- 4 predstavnike strokovnih delavcev šole in 

- 1 predstavnika tehnično-administrativnih delavcev. 

Za predstavnike strokovnih delavcev šole in  predstavnike tehnično-administrativnih 

delavcev se lahko predlaga več kandidatov kot pa se jih voli.  

 

Volitve bodo: 

- dne 24. 4. 2012, od 8. do 14.30 ure,  

- v zbornici Osnovne šole Križe. 

 

V kandidacijskem postopku lahko predlaga kandidate za člane sveta najmanj desetina 

delavcev šole z aktivno volilno pravico, reprezentativni sindikat in zbor delavcev.   

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu šole morajo imeti pasivno volilno pravico. 

Predčasne volitve bodo 23. 4. 2012 za delavce, ki bodo na dan izvedbe glasovanja  

odsotni. 

Za zaposlene delavce, ki so na dan volitev odsotni zaradi bolniške, se lahko na njihovo 

izrecno željo izvede glasovanje na domu.  

 

SKLEP 6 

 

Na podlagi določil 18. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov svet šole imenuje tri člansko volilno komisijo z namestniki/cami, in sicer:    

1. predsednico Mojco Pretnar Podobnik, učiteljico, 

2. člana Antona Remškarja, psihologa, 

3. članico Vesno Gosar, računovodkinjo, 

4. namestnika predsednice Anžeta Renerja, učitelja, 

5. namestnico člana Antona Remškarja - Sonjo Ficko, učiteljico in   

6. namestnico članice Vesne Gosar - Dragico Bertalanič, čistilko. 

Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let. 

 

SKLEP 7 

 

Sklep o razpisu volitev se objavi dne 2. 3. 2012  na oglasni deski šole. V sklepu o 

razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. 

 

SKLEP 8 

 

S sklepom o razpisu volitev se obvesti ustanoviteljico, Občino Tržič, in se jo zaprosi, 

da na osnovi 46. člena imenuje tri predstavnike v svet šole. Za imenovanje treh 

predstavnikov se zaprosi tudi svet staršev.  

 



K točki 6 
 

Razno: 

 

- Ga. ravnateljica je navzoče seznanila z najnovejšimi informacijami glede 

gradnje prizidka šole. Odgovor na vlogo, ki smo jo poslali 7. 2. 2011 na 

Upravno enoto Tržič smo prejeli šele 22. 2. 2012 – vloga je bila zaradi 

nepopolne in neustrezne dokumentacije zavrnjena. Skupaj z arhitektom g. 

Repšetom in gospo Malovrh iz Urada za družbene dejavnosti smo se dogovorili 

za sestanek z gospo Marinko Srečnik iz Upravne enote. Sestanek bomo imeli v 

sredo, 7. 3., ob 9. uri. Na sestanku bi se pogovorili o pozivu za odpravo 

pomanjkljivosti projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek.   

- Ga. ravnateljica je danes na Občini v roke prejela dokument, s katerim nas 

obveščajo, da šola s 1. 9. 2012 ne bo več upravljala s telovadnico. Zraven so 

priložili tudi merila, ki naj bi jih vročili sedanjim uporabnikom telovadnice 

(klubom). S telovadnico bo upravljalo zunanje podjetje. Glede na to, da je 

telovadnica del šole in učnega procesa, se gospe ravnateljici zdi to 

nesprejemljivo in zelo slabo, saj v šoli, ki ima izkušnje na tem področju pravijo, 

da jim zaradi raznih prireditev velikokrat odpadajo redne učne ure. Na Občini 

pa menijo, da šola ne more upravljati telovadnice, ker za to dejavnost ni 

registrirana. Zaradi dogovora o upravljanju telovadnice bomo imeli sestanek v 

ponedeljek, 5. 3., ob 10.45. Na sestanek so vabljeni g. župan Borut Sajovic, g. 

direktor občinske uprave Drago Zadnikar, predstavnik podjetja Bios in 

ravnatelja Osnovne šole Križe in Osnovne šole Bistrica. O dogodkih bo ga. 

ravnateljica člane sveta zavoda seznanjala preko elektronske pošte.  

 

Člani sveta zavoda se z gospo ravnateljico strinjajo in ji nudijo vso podporo.   

 

 

Seja je bila končana ob 19.10 uri. 

 

 

Zapisala:       Predsednica sveta zavoda: 

Sandra Košnjek      mag. Vesna Kucher, prof. 

 

 

 


