
 

 
                           Cesta Kokrškega odreda 16 
                                       4294 Križe 

 

Datum: 10. 3. 2015 

Z A P I S N I K 

6. redne seje sveta zavoda, ki je bila v ponedeljek, 2. 3. 2015, ob 18. uri v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Nataša Dovžan, pomočnica ravnateljice, Vesna Gosar, 

računovodkinja, člani sveta: Alenka Golmajer Terziev, Boštjan Žepič, Simona Kralj, Monika 

Košir, Aneta Lavtar, Sandra Košnjek 

 

ODSOTNI: Anže Rener, Primož Meglič, Ivanka Pernuš, Aleš Bostič, Erika Gubič 

 

G. Anže Rener je opravičeno odsoten, zato je sejo vodila podpredsednica sveta zavoda ga. 

Alenka Golmajer Terziev. 

 

Predlagala je naslednji 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Letno poročilo za leto 2014 

3. Finančni plan za leto 2015 

4. Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice 

5. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 1 

 

Pregled zapisnika zadnje seje 

 

Ga. Terziev je na kratko pregledala zapisnik in sklepe 5. redne seje sveta zavoda, ki je bila 25. 

9. 2014. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 2 

 

Letno poročilo za leto 2014 - gradivo so člani prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Ga. ravnateljica je na kratko predstavila poslovni del Letnega poročila, ga. računovodkinja pa  

računovodski del Letnega poročila, ki ga je pripravila v skladu z veljavno zakonodajo.  



Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli naslednji 

 

SKLEP 1 

 

Svet zavoda je soglasno potrdil Letno poročilo za leto 2014. 

 

 

K točki 3 

 

Finančni plan za leto 2015   

 

Ga. računovodkinja je predstavila finančni plan za leto 2015 – verzijo 2. 

 

G. Žepič je vprašal, kaj vse je zajeto v znesku za investicije. Ga. ravnateljica je pojasnila, da 

je v plan zajeta predvsem obnova oken v učilnicah na severni strani šole, pozidava parapetov, 

izolacija, zamenjava oken in radiatorjev v zbornici, menjava termostatskih ventilov in nakup 

stacionarnih računalnikov, ki niso več stvar razpisa ministrstva.  

 

Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli naslednji 

 

SKLEP 2 

 

Svet zavoda je soglasno potrdil finančni načrt za leto 2015.  

 

Ga. računovodkinja je pojasnila vzrok  nastalega presežka, ki je skupek letošnjega in preteklih 

let.  

Ga. ravnateljica je prosila člane sveta zavoda za soglasje k porabi presežka za namen 

investicijskega vzdrževanja, in sicer za menjavo oken in stekel v večnamenskem prostoru (cca 

15.700 €), menjavo luči (cca 3.500 €) ter nabavo učil - navijalnik zemljevidov z nekaj 

zemljevidi za učilnico zgodovine/geografije (cca 4.500 €).  

 

Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli  

 

SKLEP 3 

  

Presežek se nameni za investicijsko vzdrževanje; menjavo oken in stekel v večnamenskem 

prostoru, menjavo luči ter za nabavo učil; navijalnik zemljevidov z nekaj zemljevidi za 

učilnico zgodovine/geografije. 

 

 

K točki 4 

 

Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice 

 

Delo ravnateljice se oceni po štirih kriterijih in sicer po realizaciji obsega programa (največ 

25%), kakovosti izvedbe programa (največ 35%), razvojni naravnanosti zavoda (največ 35%) 

in zagotavljanju materialnih pogojev (največ 5%).  

 

 

 



Svet zavoda je soglasno sprejel naslednji  

 

SKLEP 4 

 

Svet zavoda je soglasno določil odstotke doseganja delovne uspešnosti ravnateljice Erne 

Meglič po naslednji kriterijih: 

- Realizacija obsega programa 25% 

- Kakovost izvedbe programa 35% 

- Razvojna naravnanost zavoda 32% 

- Zagotavljanje materialnih pogojev 5% 

 

Skupni odstotek ugotovljene delovne uspešnosti ravnateljice Erne Meglič za ocenjevalno 

obdobje 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je 97%. 

 

 

K točki 5 

 

Razno: 

 

- Postopno uvajanje 1. tujega jezika angleščine v 2. razredu 

 

Prijavili se bomo na razpis ministrstva.  

G. Žepič je dal pobudo, da bi bila 1. tuj jezik v 2. razredu nemščina.  

Glede na to, da je svet naravnan na angleški jezik in da so nekatere šole, ki so že uvajale 

nemščino, prešle nazaj na angleščino, se nam še vedno zdi angleški jezik boljša odločitev. Ga. 

ravnateljica pa se bo o tej možnosti pozanimala. Dodala je še, da pa se v bodoče predvideva 

nemščina kot izbirni predmet, in sicer že od 1. razreda dalje.   

 

Svet šole je soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 5 

 

Svet šole soglaša k postopnem uvajanju 1. tujega jezika angleščine v 2. razredu. 

 

- Postopek imenovanja ravnatelja 

 

28. 2. 2015 je potekel rok za prijavo na razpis prostega delovnega mesta ravnatelja.   

Glede na to, da 2 člana komisije, ki naj bi pregledala vlogi, manjkata, je bil sprejet naslednji  

 

SKLEP 6 

 

Nadomestna člana komisije za izvedbo postopka o imenovanju ravnatelja sta:  

Alenka Golmajer Terziev in Sandra Košnjek. 

 

Komisija je ugotovila, da sta na razpis pravočasno prišli 2 vlogi. 

Vlogi sta nepopolni: manjkajo dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

 

 

 

 



Svet zavoda je soglasno sprejel naslednji  

 

SKLEP 7 

 

Kandidata za prosto delovno mesto ravnatelja se pozove k dopolnitvi vloge – rok 5 dni. 

 

- Cene prehrane 

 

G. Žepič je predlagal, da bi se cene prehrane potrjevale ob zaključku šolskega leta za 

naslednje leto (v mesecu maju) in ne v septembru.  

 

 

 

Seja je bila končana ob 19.40. 

 

 

 

Zapisala:       Podpredsednica sveta zavoda: 

Sandra Košnjek      Alenka Golmajer Terziev 

 

 


