
 

 
                           Cesta Kokrškega odreda 16 
                                       4294 Križe 

 

Datum: 23. 3. 2012 

Z A P I S N I K 

dopisne seje sveta zavoda 

V torek, 20. 3. 2012 smo na pobudo ravnateljice članom sveta zavoda po elektronski 

pošti poslali naslednje obvestilo: 

 
»Spoštovani člani sveta zavoda  
 
 na zadnji seji sveta zavoda smo med drugim sprejeli tudi sklep o delni porabi sredstev presežka v 
vrednosti do 14.988,55 €.  Sredstva  naj bi namenili  izolaciji in fasadi zunanjih sten šole.  
 
Glede na to, da bo strošek fasade znašal cca. 10.000,00 € vas prosimo za soglasje, da preostal 
presežek do zgoraj navedene vrednosti namenimo vzpostavitvi sistema varovanja objekta OŠ Križe. 
Do sedaj je naš objekt varovalo podjetje Plus Orbita. Konec januarja se je pogodba z njimi iztekla. 
Dobili smo ugodnejšega ponudnika, to je podjetje Sintal. Podjetje Plus Orbita nam je ponudilo odkup 
obstoječe opreme v višini cca 5.000,00 €, kar se nam je zdelo nesprejemljivo in smo odklonili. 
Podjetje Sintal nam je ponudilo dobavo in montažo opreme za varovanje v višini  3.094,86 €, kar se 
nam  zdi sprejemljivo. 
 
Ker bi želeli zadevo urediti čim prej, vas prosimo za hiter odziv (do jutri). 
 
Obveščamo vas še o novostih glede upravljanja šolske telovadnice. V petek, 16. 3. 2012 smo se na 
sestanku na Občini dogovorili, da za enkrat ostane tako kot je, pripraviti je treba le poročilo o porabi 
prejetih sredstev od najema šol. prostorov in ga predstaviti predsedniku Komisije za razvoj športa g. 
Novkoviću. 
 
Lep pozdrav.« 
 

Vsi člani sveta zavoda (11) so v torek, 20. marca in v sredo, 21. 3. 2012 poslali 

soglasje in sprejme se naslednji  

 

SKLEP: 

 

Svet zavoda se strinja z delno porabo sredstev presežka v vrednosti do 14.988,55 €.  

Le-ta se nameni za  izolacijo in fasado zunanjih sten ter za vzpostavitev sistema 

varovanja objekta OŠ Križe. 

 

 

        Predsednica sveta zavoda: 

        mag. Vesna Kucher, prof. 


