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ZAPISNIK
3. SEJE SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
z dne, 1. 7. 2019 ob 19.00 uri, v zbornici šole
Evid. št.:900_3/2018/6

Prisotni: MARJAN KOREN, TINA KLEMENČIČ, MIHAELA DOMANJKO, DOMINIKA FRAS, LUCIJA
KRET, NINA BUDJA ZALOKAR in mag. ANDREJA STRMŠEK
Odsotni z opravičilom: NEVENKA RADUHA, ANGELA STAJNKO, JOŽICA LAZAR
ODSOTNI: ELVIRA KLEMENČIČ, JANEZ IVANUŠA
Zapisnikarica: Lucija KRET
Predsednica sveta zavoda ga. Nina Budja Zalokar je v uvodu pozdravila vse prisotne. Ugotovila
je, da je svet zavoda sklepčen. Predstavila je
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta zavoda, z dne 28. 2. 2019
Finančni načrt za leto 2019
Revizijsko poročilo
Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta

in ga dala v potrditev.

1. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili predlagani dnevni red.

K1 — Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta zavoda 2018/2019 z dne, 28.
2. 2019
Predsednica sveta je povedala, da je bil zapisnik posredovan po elektronski pošti v marcu in
ga dala v obravnavo. Razprave ni bilo, zato je zapisnik dala v potrditev.

2. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 2. seje sveta zavoda 2018/2019 z dne, 28. 2.
2019.
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K2 – Finančni načrt za leto 2019
Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je članom sveta zavoda predstavila finančni načrt za leto
2019. Poročilo je bilo podano v razpravo. Razprave ni bilo.

3. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili finančni načrt za leto 2019.

K3 – Revizijsko poročilo
Revizijsko poročilo je predstavila ravnateljica mag. Andreja Strmšek. Po predstavitvi dodatnih
vprašanj ni bilo.

4. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili revizijsko poročilo.

K4 - Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta



Predsednica sveta zavoda je povedala, da je ravnateljica mag. Andreja Strmšek v tem
šolskem letu pridobila potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu.
Gospoda Marjana Koren je zanimalo, kako daleč so s projekti v zvezi s telovadnico.
Ravnateljica je pojasnila, da smo v fazi pridobivanja soglasij. Predlagano je bilo, da se
pridobi časovnica poteka izvajanj posameznih faz s strani občine.
Zaključek seje: ob 20. 20

Zapisala:

Predsednica sveta šole:

Lucija Kret

Nina Budja Zalokar

