
 

 
                           Cesta Kokrškega odreda 16 
                                       4294 Križe 

 

Datum: 1. 3. 2017 

Št.: 900-2/2016/13 

 

ZAPISNIK  

3. redne seje sveta zavoda, 

ki je bila v petek, 24. 2. 2017, ob 18. uri. 

 

PRISOTNI:  

Erna Meglič, ravnateljica, Vesna Gosar, računovodkinja, Mateja Marčun, predstavnica 

sindikata, člani sveta: Anže Rener, Primož Meglič, Polonca Kammermeier, Mojca Kralj, 

Sandra Košnjek,  Janez Aljančič, Janez Remic, Izidor Bitežnik, Tereza Hrabar Simon 

  

ODSOTNI: Nataša Dovžan, pomočnica ravnateljice, člana: Željko Babič, Alenka Golmajer 

Terziev  

 

G. Anže Rener je pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Letno poročilo za leto 2016 

3. Finančni plan za leto 2017 

4. Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice 

5. Razno 

 

 

K točki 1 

 

Pregled zapisnika zadnje seje 

 

Zadnja seja sveta zavoda je bila 22. 9. 2016. Na seji smo sprejeli naslednja sklepa: 

 

SKLEP 1: Svet zavoda je obravnaval in potrdil Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta 

za šol. leto 2015/16. 

SKLEP 2: Svet zavoda je obravnaval in potrdil Letni delovni načrt za šol. leto 2016/17. 

28. 9. 2016 smo imeli dopisno sejo, na kateri smo sprejeli Pravila šolske prehrane. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 



K točki 2 
 

Letno poročilo za leto 2016 

 

Letno poročilo za leto 2016 sta pripravili ga. ravnateljica - poslovni del in ga. računovodkinja 

- računovodski del. Poročilo so člani predhodno prejeli. 

 

Ga. ravnateljica je  poudarila pomembnejše dele poslovnega poročila, ga. računovodkinja pa 

je povzela računovodski del poročila, ki ga je pripravila v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

Na poročilo ni bilo pripomb. 

 

Soglasno sta bila sprejeta  naslednja sklepa: 

 

SKLEP 1 

 

Svet zavoda je bil seznanjen z Letnim poročilom za leto 2016 in ga soglasno potrjuje. 

 

SKLEP 2 

 

Svet zavoda je soglasno sprejel sklep o porabi presežka do višine 26.000 € za energetsko 

sanacijo šolske stavbe. 

 

 

K točki 3 

 

Finančni plan za leto 2017 

 

Ga. računovodkinja je na kratko predstavila Finančni plan za leto 2017, ki so ga člani 

predhodno prejeli. 

 

Na plan ni bilo pripomb. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

SKLEP 3: 

 

Svet zavoda je bil seznanjen s Finančnim planom za leto 2017 in ga soglasno potrjuje. 

 

 

K točki 4 

 

Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice 

 

G. Rener je člane sveta zavoda seznanil z ocenjevanjem uspešnosti ravnateljice. Ocenjuje se 

realizacijo obsega programa (do 25%), kakovost izvedbe programa (do 35%), razvojno 

naravnanost zavoda (do 35%) in zagotavljanje materialnih pogojev (do 5%). Skupaj največ 

100%. 

 

Po posvetu članov je bil soglasno sprejet naslednji ugotovitveni  



SKLEP 4 

 

Svet zavoda je soglasno določil odstotke doseganja delovne uspešnosti po naslednji kriterijih: 

- Realizacija obsega programa   25 % 

- Kakovost izvedbe programa    35 % 

- Razvojna naravnanost zavoda   35% 

- Zagotavljanje materialnih pogojev       5% 

 

Skupni odstotek ugotovljene uspešnosti ravnateljice Erne Meglič je 100 %. 

 

 

K točki 5 

 

Razno 

 

Ga. ravnateljica je na  pobudo staršev in v dogovoru s podjetjem Slorest predlagala premik 

ure za odjavo prehrane. 

 

Svet zavoda je soglasno sprejel naslednji  

 

SKLEP 5: 

 

Z mesecem marcem 2017 se spremeni čas za odjavo/prijavo na obroke, in sicer je pravočasna 

vsaka odjava/prijava do 7.30 zjutraj za isti dan. Temu se prilagodijo tudi Pravila šolske 

prehrane.  

 

 

Seja je bila končana ob 18.35. 

 

 

Zapisala:        Predsednik sveta šole: 

Sandra Košnjek       Anže Rener 

 


