
 

 
                           Cesta Kokrškega odreda 16 
                                       4294 Križe 

 

Datum: 6. 10. 2015 

Št.: 900-2/2016/9 

 

Z A P I S N I K 

2. redne seje sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 22. 9. 2016, ob 19.00 v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Nataša Dovžan, pomočnica ravnateljice, Mateja 

Marčun, sindikalna zaupnica in člani sveta zavoda: Anže Rener, Sandra Košnjek,  Alenka 

Golmajer Terziev, Izidor Bitežnik, Tereza Hrabar Simon, Janez Aljančič, Janez Remic, 

Polonca Kammermeier, Mojca Kralj 

ODSOTNI: Primož Meglič, Željko Babič 

 

Predsednik sveta zavoda Anže Rener je vse prisotne lepo pozdravil in predlagal naslednji 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 

3. Pregled in potrditev  Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 

4. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 1 

 

Pregled zapisnika zadnje seje 

 

G. Anže Rener je pregledal sklepe zapisnika zadnje redne seje sveta zavoda dne 7. 6. 2016.  

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 2 

 

Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 so člani 

sveta zavoda prejeli skupaj z vabilom. Poročilo je dostopno na spletni strani šole. Na poročilo 

ni bilo pripomb. 

 

 

 



Soglasno je bil sprejet  naslednji 

SKLEP 1: 

 

Svet zavoda  je bil seznanjen in soglasno potrjuje  Poročilo o izvajanju Letnega delovnega 

načrta za šolsko leto 2015/2016.  

 

 

K točki 3 

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017 so člani sveta zavoda prejeli skupaj z vabilom. 

Letni delovni načrt je dostopen tudi na spletni strani šole. 

Ga. ravnateljica je opozorila na popravek na strani 31, kjer se besedilo 

 
»obvezno cepljenje za učenke in učence 1., 3. in 8. razreda » nadomesti z besedilom 

 

»obvezno cepljenje za učenke in učence 1. in 3. razreda«  

 

Drugih pripomb na LDN 2016/2017 ni bilo. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP 2: 

 

Svet zavoda je bil seznanjen in soglasno potrjuje  Letni delovni načrt za šolsko leto 

2016/2017.  

 

 

K točki 4 

 

Razno: 

 

Ga. ravnateljica je člane sveta zavoda prosila za podpis Izjav o izpolnjevanju obveznih 

pogojev članov sveta zavoda, ki jih moramo priložiti k razpisni dokumentaciji za prijavo na 

razpis ministrstva Popestrimo šolo 2016-2021. 

 

Seja je bila končana ob 19.15. 

 

 

Zapisala:       Predsednik sveta zavoda: 

Sandra Košnjek      Anže Rener 


