Cesta Kokrškega odreda 16
4294 Križe

Datum: 30. 9. 2014

ZAPISNIK
5. redne seje sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 25. 9. 2014, ob 19.00 v zbornici šole.
PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Nataša Dovžan, pomočnica ravnateljice, Mateja
Marčun, predstavnica sindikata, Tomaž Šuštaršič, Ana Kuhar, predstavnika podjetja
Slorest in člani sveta: Anže Rener, Sandra Košnjek, Primož Meglič, Alenka Golmajer
Terziev, Boštjan Žepič, Monika Košir, Aneta Lavtar
ODSOTNI: Aleš Bostič, Erika Gubič, Simona Kralj, Ivanka Pernuš
Predsednik sveta zavoda Anže Rener je vse prisotne lepo pozdravil.
Predlagal je naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2013/2014
3. Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015
4. Predstavitev in potrditev cen za šolsko prehrano, najem šolskih prostorov,
pripomočke za likovno vzgojo in fotokopije
5. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja
6. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb.
Na sejo sveta zavoda sta prišla tudi predstavnika podjetja Slorest, ki sta bila prisotna
že na seji sveta staršev. Da ne bi čakala do 4. točke, je g. Rener predlagal, da bi
zamenjali točko 1 in 4.
Člani sveta zavoda so se s tem strinjali.

K točki 4
Ga. ravnateljica je svetu zavoda predstavila cene šolske prehrane, najema učilnic,
večnamenskega prostora in hodnika, traktorske kosilnice, materiala in pripomočkov za
likovno umetnost ter fotokopije za šolsko leto 2014/2015.
Šolska prehrana
MALICA

0,80 €

ZAJTRK

0,58 €

POPOLDANSKA MALICA

0,58€

KOSILO

1.–5. razred

redno

2,35€

KOSILO

1.–5. razred

občasno

2,45€

KOSILO

6. – 9. razred

redno

2,70€

KOSILO

6. – 9. razred

občasno

2,90€

Najem učilnic, večnamenskega prostora in hodnika
Učilnica

7,00 €

Računalniška učilnica

30,00 €

Učilnica za glasbo

10,00 €

Večnamenski prostor

30,00 €

Hodnik

10,00 €

Najem traktorske kosilnice
Celodnevni najem traktorske kosilnice

40,00 €

Material in pripomočki za likovno umetnost
-

od 1. do 9. razreda - plačilo po dejanskih stroških, preko položnice

Fotokopije
- ne zaračunavamo

G. Šuštaršič je pojasnil, da je glavni vzrok spremembe cen prehrane - 5% povišanje
cene živil.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da so cene najema šolskih prostorov ostale
nespremenjene. Cene najema šolske telovadnice določa podjetje Bios, ki tudi v
šolskem letu 2014/2015 upravlja s telovadnico OŠ Križe.
Svet zavoda je na pobudo sveta staršev in sveta zavoda sprejel naslednji
SKLEP 1
Svet zavoda nasprotuje posredniku, ki upravlja s šolsko telovadnico - podjetju Bios in
daje pobudo, da Osnovna šola Križe nazaj prevzame v upravljanje telovadnico.
Svet zavoda je soglasno sprejel naslednje sklepe:
SKLEP 2
Svet zavoda je bil seznanjen s cenami šolske prehrane in cenami najema šolskih
prostorov za šolsko leto 2014/2015 ter jih soglasno potrjuje.
SKLEP 3
Svet zavoda je bil seznanjen s ceno celodnevnega najema traktorske kosilnice in jo
soglasno potrjuje.
SKLEP 4
Svet zavoda se strinja s plačilom materiala in pripomočkov za likovno vzgojo po
dejanskih stroških preko položnice ter soglaša z neplačilom fotokopiranja za šolsko
leto 2014/2015.

K točki 1
G. Anže Rener je povzel sklepe zadnje seje sveta zavoda.
Na zapisnik ni bilo pripomb.

K točki 2
Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014.
Ga. ravnateljica je na kratko predstavila Poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta
za šolsko leto 2013/2014.
Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP 5
Svet zavoda je bil seznanjen s poročilom ravnateljice. Poročilo o izvajanju Letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014 je bilo soglasno potrjeno.
Poročilo je dostopno na spletni strani šole.

K točki 3
Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP 6
Svet zavoda je soglasno potrdil Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015.
Letni delovni načrt je dostopen na spletni strani šole.

K točki 5
G. Anže Rener je navzoče seznanil, da ravnateljici v letu 2015 poteče mandat in je
treba pričeti s postopkom razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja. Razpis bi bil
objavljen v časopisu Šolski razgledi 19. 2. 2015. G. Rener je prebral predlog vsebine
razpisa.
Svet zavoda je soglasno sprejel naslednje sklepe:
SKLEP 7
Svet zavoda je soglasno sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja.
SKLEP 8
Svet zavoda je soglasno sprejel vsebino razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja.
SKLEP 9
Svet zavoda je soglasno sprejel sklep, da se razpis prostega delovnega mesta ravnatelja
objavi 19. 2. 2015 v časopisu Šolski razgledi.

SKLEP 10
Svet zavoda je soglasno sprejel predlog, da se za izvedbo postopka imenovanja
ravnatelja imenuje komisija v sestavi: Anže Rener, Primož Meglič in Monika Košir.

K točki 6
Razno:
Ga. ravnateljica je svet zavoda prosila za soglasje k sklenitvi podjemnih pogodb za
izvajanje interesne dejavnosti lokostrelstvo in učitelja smučanja. Soglasje ministra smo
že dobili.
Svet zavoda je soglasno sprejel naslednji
SKLEP 11
Svet zavoda je soglasno sprejel sklep o sklenitvi podjemnih pogodb za izvajanje
interesne dejavnosti lokostrelstvo in za učitelja smučanja v šoli v naravi.
Ga. Terziev je prosila predstavnico Občine Tržič, gospo Aneto Lavtar za pojasnila
glede ureditve varnih poti v šolo.
Ga. Aneta Lavtar bo preverila in poslala odgovor po elektronski pošti.
Seja je bila končana ob 19.20.
Zapisala:
Sandra Košnjek

Predsednik sveta zavoda:
Anže Rener

