
 

 
                           Cesta Kokrškega odreda 16 
                                       4294 Križe 

 

Datum: 4. 3. 2011 

 

Z A P I S N I K 

10. redne seje sveta zavoda, ki je bila v torek, 1. 3. 2011, ob 18. uri v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Vesna Gosar, računovodkinja, člani sveta: 

Vesna Kucher, Mateja Mali, Helena Dejak, Janko Dolinar, Zdenka Maglica, Ivanka 

Pernuš, Gregor Pešak, Uroš Čadež, Izidor Bitežnik, Tomaž Leskovšek, Monika Košir  

 

OPR. ODSOTNI: Betka Potočnik, predstavnica sindikata 

 

 

Ga.Vesna Kucher je pozdravila navzoče in predstavila nekoliko spremenjen  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Letno poročilo za leto 2010 

3. Predlog prerazporeditve sredstev presežka prihodkov nad odhodki 

4. Finančni plan za leto 2011 

5. Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice 

6. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

 

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 leto 

2009/10. 

- Svet zavoda je potrdil LDN za leto 2010/11. 

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

pripomočkov za likovni pouk. 

- Svet zavoda je potrdil sodila za razmejevanje javne službe in tržne dejavnosti. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 



K točki 2 
 

Letno poročilo za leto 2010 je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega dela.  

 

Gradivo so člani prejeli preko elektronske pošte.  

 

Poslovni del 

 

Ga. ravnateljica je na kratko povzela poslovni del letnega poročila, kjer je izpostavila 

predvsem: 

- obnovo in izolacijo stropa v večnamenskem prostoru,  

- brezplačno programsko zbirko F-secure, radio in LCD televizor, 

- ureditev stropa, izolacije, knaufa in svetil ter plinske napeljave v kuhinji, 

- ureditev atletskega igrišča in  

- gradnjo prizidka k šoli. 

 

Ureditev atletskega  igrišča se bo nadaljevala predvidoma 16.4. 2011. Dokumentacija 

za gradnjo prizidka je izdelana. Razpisa s strani ministrstva še ni bilo. 

 

Ga. ravnateljica je predala besedo gospe računovodkinji, ki je po njenem mnenju 

odlično opravila svoje delo. 

 

Finančni del 

 

Računovodsko poročilo je sestavljeno na podlagi veljavne zakonodaje. Leto 2010 je 

bilo finančno stabilno. Dosegli smo vse zastavljene cilje.  

Ga. Vesna Gosar je podrobno predstavila finančni del letnega poročila. Ugotovila  je 

presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.893,092 €, kar pomeni pozitiven poslovni 

izid. 

 

Letno poročilo za leto 2010 je priloga zapisnika. 

 

Ob tej priložnosti je ga. Kucher navzoče povprašala o tem, kako si želijo prejemati 

gradivo za sejo. Člani so predlagali, da je dovolj v elektronski obliki. V kolikor bi si 

kdo od članov želel gradivo prejeti v papirni obliki, le-to sporoči ob prejemu vabila. 

 

SKLEP 1 

 

Večini članov sveta zavoda zadošča prejeto gradivo za seje sveta zavoda v elektronski 

obliki. Na izrecno željo posameznika se gradivo lahko pošlje tudi v navadni (papirni) 

obliki.   

  

SKLEP 2 

 

Svet zavoda je bil seznanjen z letnim poročilom za leto 2010. 

 



K točki 3 
 

Predlog prerazporeditve sredstev presežka prihodkov nad odhodki 

 

Ga. ravnateljica je predlagala, da se presežek prihodkov nad odhodki porabi za 

izolacijo šole; menjava/pozidava starih parapet, izdelava fasade, menjava radiatorjev. 

Pridobila je že dve ponudbi. Strošek za eno učilnico znaša 1390 €. S presežkom v 

višini 16.000€ bi lahko obnovili vseh 6 učilnic na severni strani šole. Za investicijo se 

je ga. ravnateljica že posvetovala z Občino, ki se strinja.  

 

Na vprašanje g. Pešaka, zakaj se ne porabi vseh (oz. več) sredstev presežka,  je ga. 

Gosar odgovorila, da je treba, glede na trenutno stanje v državi, imeti neko rezervo, 

četudi le za tekoče poslovanje. Dvomi pa tudi, da bi se Občina kot ustanovitelj strinjala 

s porabo teh sredstev.  

 

G. Čadež je vprašal, kakšen je vložek Občine, koliko so pripravljeni vlagat v to 

ustanovo (šolo). Ga. Gosar je pojasnila, da vsa sredstva iz naslova tekočega in 

investicijskega dela za vlaganja v šolsko stavbo v višini 29.347 € dobimo od Občine 

(iz proračuna), kar pomeni, da je tudi ta presežek last Občine. Šola ni lastnica objekta. 

Za vsako porabo sredstev moramo pridobiti soglasje Občine. Pri pripravi plana za 

porabo sredstev vlaganj v šolsko stavbo nam puščajo odprte roke. Je pa v pripravi nov 

zakon, na podlagi katerega bomo mogoče dobili večjo avtonomijo. Zaenkrat  nam 

ministrstvo daje sredstva za tekoče financiranje; za izobraževalni proces, Občina pa za 

elektriko, kurjavo, plin, vodo in investicije. 

 

Na vprašanje g. Pešaka o tem, kaj je bolj nujno, igrišče ali stavba (šola) je ga. 

ravnateljica pojasnila, da se igrišče financira iz evropskih sredstev za področje športa. 

 

Ga. Gosar je dodala, da se sami odločimo, kaj je prioriteta in to navedemo v finančni 

plan. 

 

G. Pešak predlaga, da bi pridobili izvedenca gradbene stroke, ki bi naredil analizo 

stanja šole in s tem seznanili Občino. Tako bi se izognili neprestanemu »krpanju« šole. 

Ga. ravnateljica meni, da je prav, da se držimo dolgoročnega plana, kot smo ga 

zastavili in  ga uresničimo. 

 

G. Pešak je vprašal, če se da prenova severne stene vključiti v ta projekt (prizidek). 

Lahko bi izkoristili izvajalce, ki bodo tukaj, da bi se zadeva istočasno uredila – en 

izvajalec za vsa dela. Ga. ravnateljica je pojasnila, da je dokumentacija za prizidek 

pripravljena in je ne bo nihče spreminjal. Ga. Maglica je dodala, da sta to dve ločeni 

zadevi. 

 

Ga. ravnateljica je dodala, da še vedno čakajo na razpis in ne ve, kaj se bo zgodilo, če 

razpisa ne bo oziroma, če ne bomo izbrani. 

 

G. Pešak je predlagal, da si za prenovo severne stene izberemo 15 cm izolacijo.  



Dobra izolacija namreč skupaj z dobrimi radiatorji pomeni manjšo porabo kurilnega 

olja. 

 

SKLEP 3 

 

Člani sveta zavoda se strinjajo z delno porabo sredstev presežka v okvirni vrednosti od 

16.000€ do največ 20.000€. Le-ta se nameni za pozidavo, izolacijo in zamenjavo 

grelnih teles (radiatorjev) v 6 učilnicah na severni strani šole. 

 

 

K točki 4 

 
Finančni plan za leto 2011  

 

Ga. ravnateljica se je opravičila članom sveta, ker nismo predhodno poslali finančnega 

plana. Nekaj izvodov je na razpolago na sami seji. 

Ga. računovodkinja je pojasnila, da je bil plan narejen na podlagi okvirnih navodil, ki 

nam jih je posredovala Občina. Pripravljen je na ravni leta 2010 – ni višjih indeksov.  

 

Ga. ravnateljica je predstavila plan porabe za leti 2011 in 2012. 

 

Za leto 2011 je omenila predvsem nakup opreme za eno učilnico in nakup traktorske 

kosilnice, za leto 2012 pa nakup opreme za sejno sobo in opremo za pisarno 

pomočnice ravnateljice.  

 

V letu 2011 se predvideva tudi izolacija in knauf stropa z zamenjavo luči, ureditev 

vodne napeljave v učilnicah, odstranitev itisona in beljenje v učilnicah, brušenje in 

lakiranje parketa ter polaganje keramike v učilnicah. Za leto 2012 pa se planira 

ureditev sejne sobe. Predvidena so tudi sredstva za nujna (nepredvidena) vzdrževalna 

dela.  

 

Treba je bilo pripraviti tudi razvojni načrt do leta 2015. Vključuje izdelavo 

investicijskega projekta za prenovo centralne kurjave na biomaso; za šolo in okoliške 

stavbe (bivši Rog, Vrtec Križe, hiše v zasebni lasti). Vsi dogovori potekajo na Občini 

in mi nimamo vpliva na potek. Naša odločitev je le, ali se bomo priključili na ta način 

ogrevanja.  

 

G. Pešaku se lokacija ne zdi primerna; v primeru vlažne biomase namreč obstaja 

nevarnost kancerogenih plinov. 

G. Dolinar je dodal, da bodo zraven šole delali kotlovnico za toplo vodo. Meni, da ne 

bi smelo prihajati do škodljivih plinov. 

 

Finančni načrt za leti 2011 in 2012, Načrt nabav in gradenj za obdobje 2011, 2012  ter 

Načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2011 do leta 2015 so priloga zapisnika. 

 

 



SKLEP 4 

 

Svet zavoda je bil seznanjen s finančnim načrtom za leto 2011. 

 

 

K točki 5 

 
Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice 

 

Ocena je sestavljena iz več kriterijev. Vsi podatki so razvidni iz Letnega poročila. Ga. 

Kucher je člane sveta šole prosila, da ocenijo ravnateljico glede na njeno sodelovanje z 

organi zavoda, s starši in ustanoviteljem. 

 

Članom so bile razdeljene glasovnice, na katerih so bile štiri možnosti – zadovoljivo, 

dobro, zelo dobro, odlično. Člani sveta šole so tajno glasovali. Rezultat je bil sledeč: 

Ocena odlično. 

 

SKLEP 5 

 

Svet zavoda je glede na obseg in kakovost dela ravnateljice z organi zavoda, s starši in 

ustanoviteljem ravnateljico ocenil z oceno odlično. 

 

 

K točki 6 

 
Razno 

 

/ 

 

Seja je bila končana ob 19.15 uri. 

 

 

Zapisala:       Predsednica sveta zavoda: 

Sandra Košnjek      mag. Vesna Kucher, prof. 

 

 

 


