
 

 
                           Cesta Kokrškega odreda 16 
                                       4294 Križe 

 

Datum: 10. 10. 2013 

 

Z A P I S N I K 

3. redne seje sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 26. 9. 2013, ob 19.15 v zbornici šole. 

 

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

Potočnik, predstavnica sindikata in člani sveta: Anže Rener, Simona Kralj, Janko 

Dolinar, Primož Meglič, Ivanka Pernuš, Alenka Golmajer Terziev, Boštjan Žepič 

ODSOTNI: Monika Košir, Aneta Lavtar, Erika Gubič, Aleš Bostič   

 

Namestnica predsednice sveta zavoda ga. Alenka Golmajer Terziev je vse prisotne 

lepo pozdravila.  

 

Predlagala je naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Izvolitev predsednika sveta zavoda 

3. Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2012/2013 

4. Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014 

5. Predstavitev in potrditev cen za šolsko prehrano, najem šolskih prostorov, 

pripomočke za likovno vzgojo in fotokopije 

6. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 1 

 
Ga. Alenka Golmajer Terziev je povzela sklepe zadnje seje sveta zavoda. 

 

Na zapisnik  ni bilo pripomb. 

 

 



K točki 2 

 
Zaradi odhoda gospe Vesne Kucher, smo izvolili novega člana sveta zavoda, to je g. 

Anže Rener. Ga. Alenka Golmajer Terziev ga je predlagala za predsednika sveta 

zavoda. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

SKLEP 1 

 

G. Anže Rener je soglasno sprejet za predsednika sveta zavoda. 

Ga. Alenka Golmajer Terziev ostane na mestu namestnice predsednika sveta zavoda. 

 

G. Anže Rener se je zahvalil za zaupanje in nadaljeval z vodenjem seje. Besedo je 

predal gospe ravnateljici, ki je na kratko predstavila poročilo o delu v preteklem 

šolskem letu. 

 

K točki 3 

 
Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013. 

 

Ga. ravnateljica je na kratko predstavila Poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta 

za šolsko leto 2012/2013.  

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

SKLEP 2 

 

Svet zavoda je bil seznanjen s poročilom ravnateljice. Poročilo je bilo soglasno 

potrjeno.  

 

Poročilo je dostopno na spletni strani šole. 

 

K točki 4 

 
Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014.  

 

Ga. Terziev je dodala, da je svet staršev opozoril  na problematiko prehranjevanja 

učencev v šoli, zlasti učencev 6. razreda, ki imajo 7 ur in vmes nimajo časa iti na 

kosilo. Staršem se zdi prevelik razpon med malico in kosilom.  

 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da je v letošnjem letu urnik tako zasnovan, v naslednjem 

šolskem letu bomo poskušali to spremeniti. 

 

 

 



Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP 3 

 

Svet zavoda je soglasno potrdil Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014. 

 

Letni delovni načrt je dostopen na spletni strani šole.  

 

K točki 5 

 
Ga. ravnateljica je predstavila cene šolske prehrane, najema šolskih prostorov, 

pripomočkov za likovno vzgojo in fotokopije  za šolsko leto 2013/2014. Cene so v 

primerjavi s prejšnjim šolskim letom nespremenjene. 

 

Šolska prehrana 

 

Malica   0,80 € 

Zajtrk    0,55 € 

Kosilo redno 1.-5.r.  2,20 €  

Kosilo redno 6.-9.r.  2,60 €  

Kosilo občasno 1.-5.r. 2,42 € 

Kosilo občasno 6.-9.r. 2,86 € 

Popoldanska malica  0,55 € 

Malica zaposleni  1,20 € 

Kosilo zaposleni v šoli 3,70 € 

Kosilo zaposleni domov 4,20 € 

 

Najem šolskih prostorov (razen telovadnice, ki jo upravlja podjetje Bios) 

 

Učilnica         7,00 € 

Računalniška učilnica   30,00 € 

Učilnica za glasbo in angleščino  10,00 € 

Večnamenski prostor   30,00 € 

Hodnik     10,00 € 

 

Pripomočki za likovni pouk in fotokopiranje 

 

Ga. ravnateljica je predlagala, da tudi letos material in ostale pripomočke za likovni 

pouk nabavimo v šoli, učenci pa jih plačajo preko položnice. 

 

Za fotokopiranje ne bi zaračunavali nič. 

 

 

 

 

 



Soglasno je bil sprejet  naslednji  

 

SKLEP 4 

 

Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo cene prehrane in najema šolskih prostorov. 

Cene veljajo za šolsko leto 2013/2014. Soglasno se strinjajo tudi z načinom nabave in 

zaračunavanja materiala za likovni pouk ter neplačilom fotokopiranja. 

 

K točki 5 
 

Razno: 

 

- Ga. Potočnik je opozorila na okvarjena igrala v učilnici v naravi. Ga. 

ravnateljica je odgovorila, da je vzdrževanje učilnice naš strošek, kljub temu, da 

je učilnica na razpolago tudi v popoldanskem času. Za varnost učilnice bomo 

poskrbeli. 

- Ga. ravnateljica je člane sveta zavoda seznanila z novimi Pravili o šolski 

prehrani. Zakon o šolski prehrani nam odslej omogoča upoštevanje pravočasne 

odjave prehrane za isti dan. Tako z letošnjim šolskim letom velja kot 

pravočasna vsaka odjava do 7. ure zjutraj za isti dan.  

 

Soglasno je bil sprejet  naslednji  

 

SKLEP 5 

 

Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo Pravila o šolski prehrani. 

 

- Ga. ravnateljica je člane sveta zavoda prosila za soglasje k objavi prostega 

delovnega mesta hišnika in učitelja matematike/fizike. Sedanji hišnik in 

učiteljica se upokojita 31. 10. 2013. Soglasje ministrstva smo že pridobili. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP 6 

 

Člani sveta zavoda dajejo soglasje k objavi prostega delovnega mesta hišnika in 

učitelja matematike/fizike. 

 

- Ga. ravnateljica je prosila za soglasje k sklenitvi podjemnih pogodb za izvajanje 

interesnih dejavnosti gimnastike, lokostrelstva in španščine ter učitelja 

smučanja v šolskem letu 2013/2014. Soglasje ministrstva smo že pridobili. 

 

 

 

 

 



Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

SKLEP 7 

 

Člani sveta zavoda dajejo soglasje k sklenitvi podjemnih pogodb za izvajanje interesne 

dejavnosti gimnastika, lokostrelstvo in španščina ter učitelju smučanja. 

 

- Ga. Terziev je članom sveta zavoda posredovala informacijo glede razprave na 

seji sveta staršev glede prevozov učencev v šolo in domov. Starši so s prevozi 

zelo nezadovoljni. Še vedno niso urejeni prevozi na relaciji Žiganja vas in 

Snakovo. Na ogledu so bili predstavniki Občine Tržič in Policijske postaje 

Tržič. Sprejeli so sklepe, da morajo vaščani urediti žive meje in drevje, označiti 

je treba tudi prehod za pešce pri cerkvi in potem menijo, da bo šolska pot varna. 

G. Žepič je predlagal ogled neodvisnega svetovalca. Starši ne razumejo, zakaj 

je bilo treba menjati prevoznika, saj so bili s prejšnjim zadovoljni. 

 

 

Seja je bila končana ob 19.24. 

 

 

Zapisala:       Predsednik sveta zavoda: 

Sandra Košnjek      Anže Rener  

 


