
 

 
                           Cesta Kokrškega odreda 16 
                                       4294 Križe 

 

Datum: 5. 10. 2011 

 

Z A P I S N I K 

11. redne seje sveta zavoda, ki je bila v torek, 27. 9. 2011, ob 19. uri v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Andreja Polanšek, pomočnica ravnateljice, 

Betka Potočnik, predstavnica sindikata in člani sveta: Vesna Kucher, Mateja Mali, 

Helena Dejak, Janko Dolinar, Zdenka Maglica, Ivanka Pernuš, Erika Gubič, Izidor 

Bitežnik    

 

OPR. ODSOTNI: Monika Košir 

ODSOTNI: Tomaž Leskovšek, Uroš Čadež 

 

 

Ga.Vesna Kucher je pozdravila navzoče, še posebej novo članico gospo Eriko Gubič, 

predstavnico Občine.  

 

Predlagala je naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

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

2010/11 

3. Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/12 

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

pripomočke za likovno vzgojo in fotokopije 

5. Pobude, vprašanja 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 1 

 
Ga. Kucher je povzela sklepe zadnje seje sveta zavoda: 

 



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

obliki. Na izrecno željo posameznika se gradivo zagotovi tudi v papirni obliki. 

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

- 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 v 6 učilnicah na severni strani šole.  

- Seznanjeni smo bili s finančnim načrtom za leto 2011. 

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

starši in ustanoviteljem ravnateljico ocenil z oceno odlično. 

 

Na zapisnik  ni bilo pripomb. 

 

 

K točki 2 

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

za šolsko leto 2010/11.  

 

Sprejet je bil  

 

SKLEP 1 

 

Svet zavoda je bil seznanjen s Poročilom ravnateljice o izvajanju letnega delovnega 

načrta za šolsko leto 2010/11. 

 

Na poročilo ni bilo pripomb. 

 

Poročilo je dostopno na spletni strani šole: 

http://www.oskrize.si/index.php/sola/solska-pravila/letno-porocilo . 

 

 

K točki 3 

 
Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12. 

 

Dodala je, da letos nismo vključeni v projekt Eko šola, a se kljub temu obnašamo 

ekološko. 12. maja bomo izvedli Eko dan, na katerega je lepo povabila tudi člane 

sveta.  

 

Ga. Pernuš je vprašala, kakšen je normativ učencev za oddelek. 

Ga. ravnateljica je odgovorila, da 28. V posebnih primerih se kriterij zniža (če je v 

oddelku učenec s posebnimi potrebami; z odločbo), a na podlagi vsakoletne vloge in 

soglasja ministrstva.   

 

 

 

http://www.oskrize.si/index.php/sola/solska-pravila/letno-porocilo


Sprejet je bil 

 

SKLEP 2 

 

Svet zavoda je soglasno potrdil Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12. 

 

Letni delovni načrt je dostopen na spletni strani šole:  

http://www.oskrize.si/index.php/sola/solska-pravila/letni-delovni-nacrt 
 

 

K točki 4 

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

pripomočkov za likovno vzgojo in fotokopije za šolsko leto 2011/12: 

 

PREHRANA – cene so enake, do novega leta se povišanja ne pričakuje 

 

Malica   0,80 € 

Zajtrk    0,52 € 

Kosilo redno 1.-5.r.  2,00 €  

Kosilo redno 6.-9.r.  2,50 €  

Kosilo občasno 1.-5.r. 2,30 € 

Kosilo občasno 6.-9.r. 2,80 € 

Popoldanska malica  0,52 € 

Kosilo zaposleni v šoli 3,50 € 

Kosilo zaposleni domov 4,00 € 

Kosilo zunanji   5,00 € 

 

NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV – cene so nespremenjene 

 

Telovadnica spodaj  22,00 € 

Telovadnica zgoraj  12,00 € 

Telovadnica z balkonom 30,00 € 

Orodje     5,00 € 

Učilnica     7,00 € 

Računalniška učilnica 30,00 € 

Učilnica za glasbo  10,00 € 

Večnamenski prostor 30,00 € 

Hodnik   10,00 € 

 

PRIPOMOČKI ZA LIKOVNI POUK  

 

od 1. do 9. razreda - plačilo po dejanskih stroških 

 

FOTOKOPIRANJE 

- nič plačila 

http://www.oskrize.si/index.php/sola/solska-pravila/letni-delovni-nacrt


Sprejet je bil  

 

SKLEP 3 

 

Svet zavoda je bil seznanjen s cenami za šolsko prehrano, najemom šolskih prostorov, 

pripomočkov za likovno vzgojo in fotokopije. Le-te je soglasno potrdil. 

 

 

K točki 5 

 
Pobude, vprašanja 

 

- 16. 6. 2010 smo sprejeli Pravila o šolski prehrani. Zaradi prehoda na spletni 

način odjave prehrane je prišlo do spremembe 7. člena omenjenih pravil, kar 

ureja nov Pravilnik o spremembi Pravil o šolski prehrani. 

 

Sprejet je bil naslednji 

 

SKLEP 4 

 

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Pravilnik o spremembi Pravil o šolski prehrani.  

 

- Ga. Maglica je izrazila svoje zadovoljstvo nad novim športnim igriščem. Upa, 

da bo služilo svojemu namenu in da ga bo mladina znala čuvati.  

 

 

Seja je bila končana ob 19.25 

 

 

Zapisala:       Predsednica sveta zavoda: 

Sandra Košnjek      Mag. Vesna Kucher, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 


