ZAPISNIK
2. SEJE SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017
z dne, 7. 3. 2017, ob 18.00 uri, v zbornici šole
Evid. št.: 900-4/2017/2

Prisotni: JANEZ IVANUŠA, MARJAN KOREN, JOŽICA LAZAR, TINA KLEMENČIČ, NINA BUDJA
ZALOKAR, NEVENKA RADUHA, ANGELA STAJNKO, MIHAELA DOMANJKO, ANJA TRSTENJAK
LUCIJA KRET in mag. ANASTAZIJA AVSEC, ravnateljica (vabljena)
Odsotni: SIMONA MLINARIČ
Zapisnikarica: Lucija KRET
Predsednica sveta zavoda je v uvodu pozdravila vse prisotne. Ugotovila je, da je svet zavoda
sklepčen. Predstavila je

DNEVNI RED 2. SEJE SVETA ZAVODA 2016/2017:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje v šolskem letu 2016/2017 z dne, 29. 9.
2016

2.
3.
4.
5.

Poročilo inventurne komisije za leto 2016
Letno poročilo za leto 2016
Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2016
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 1. seje sveta zavoda, v šolskem
letu 2016/2017, z dne 29. 9. 2016
Predsednica sveta je povedala, da je bil zapisnik posredovan po elektronski pošti in ga dala v
obravnavo. Razprave ni bilo, zato je zapisnik dala v potrditev. Člani sveta zavoda so sprejeli
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2. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili zapisnik 1. seje sveta zavoda, v šolskem letu

2016/2017, z dne 29. 9. 2016.

K2 - Poročilo inventurne komisije za leto 2016
Računovodkinja gospa Jožica Lazar je podala poročilo inventurne komisije za leto 2016.
Poročilo je bilo dano v razpravo.

3. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili poročilo inventurne komisije za leto 2016.

K3 - Letno poročilo za leto 2016
Letno poročilo za leto 2016 sta podali ravnateljica, gospa mag. Anastazija Avsec in gospa Jožica
Lazar. Poročilo je bilo dano v razpravo.

4. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili letno poročilo za leto 2016.

K4 - Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2016
Ravnateljica mag. Anastazija Avsec je predstavila Poročilo o delu v letu 2016, nato je zapustila
prostor.
Člani sveta so se ob odsotnosti ravnateljice pogovorili in ocenili delovno uspešnost
ravnateljice.

5. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno ocenili ravnateljico s skupno oceno 100%.

K5 - Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Predsednica sveta je k besedi povabila ravnateljico, da bi podala aktualne informacije.
Ravnateljica je povedala;
- da je bil na seji občinskega sveta sprejet proračun za leto 2017 in da je v njem zajeto
tudi financiranje projektne dokumentacije za izgradnjo športnega objekta na Kapeli.
- da bo občina zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje, materialne stroške in
nadstandardni program za OŠ Kapela.
- da bo občina zagotovila sredstva za postopno ureditev avtobusnih postajališč.
- da je vesela in hvaležna občini za dobro sodelovanje.
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-

da na osnovi meritev ni bila podana prijava na razpisa za energetsko sanacijo šole
(zaradi predobrih rezultatov meritev).

Članica Sveta šole je podala vprašanje glede motenj parkiranja ob šoli in možnosti razširitve
parkirišča, saj učitelji, ki imajo daljše avtomobile težje parkirajo.
Gospa ravnateljica je odgovorila, da se bo o možnostih razširitve pogovorila s pristojnimi in da
se bodo motnje parkiranja, po izvedbi del na zemljišču ob parkiriščih, prenehale. Povedala je
tudi, da bo zaradi oviranja pri parkiranju avtobusov, odslej parkiranje ob postaji omejeno.
Parkiranje bo nadzirala tudi redarska služba, za starše pa bo pripravljen dopis, ki jih bo s tem
seznanil.
Član Sveta šole je podal predlog, da bi se starše, ki napačno parkirajo, nagovorilo in s tem
pojasnilo nastali problem. Meni, da gre večinoma za iste ljudi.
Članica je postavila vprašanje glede neobvezne donacije denarja za šolski sklad, ki ga mesečno
plačujejo starši in ali bi se to dala narediti v enkratnem znesku ali dveh obrokih.
Gospa ravnateljica je pojasnila, da ne izdajamo položnic le za plačilo prispevka staršev v šolski
sklad.
Članica Sveta šole je povedala, da so se o tem pogovarjali tudi na sestanku Upravnega odbora
šolskega sklada in menijo, da je zdajšnja ureditev zbiranja prispevkov boljša, saj bi nekateri
starši težje plačali v enem oz. dveh zneskih.
Član sveta je povedal, da na predstavitvi Celostne prometne strategije ni bilo nič rečeno o
ležečih policajih v okolici šole, o katerih smo se na sejah že pogovarjali.
Član in članica sta povedala, da je to bilo omenjeno na seji občinskega sveta.
Član sveta je povprašal, kako daleč je sanacija stopnic za prehod na travnato igrišče.
Gospa ravnateljica mu je odgovorila, da je to v planu in da se bo izvedlo.
Član je postavil vprašanje glede legalizacije igrišča.
Gospa ravnateljica je odgovorila, da bo preverila na občini.
Član je povedal, da je pogodba o predaji zemljišča že prišla na občino.
Člana je zanimalo, zakaj v februarju ni bilo javne prireditve na OŠ Kapela.
Gospa ravnateljica je pojasnila, da je bila takšna odločitev kulturne komisije. Izvedla se je
šolska prireditev, javna je načrtovana za april. Mnenje člana bo prenesla kulturni komisiji.
Članica mu je razložila, da je kulturna komisija prestavila prireditev na april, saj je v februarju
zaradi bolezni veliko otrok manjkalo in bi težko izpeljali prireditev.
Član je zastavil vprašanje o objavi zapisnikov na spletni strani.
Predsednica sveta šole mu je odgovorila, da so potrjeni zapisniki, v skladu z dogovorom že
objavljeni na spletni strani pod razdelkom Organi upravljanja – Zapisniki.
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Član je podal predlog, da bi se v šoli organizirale delavnice za otroke starostne skupine 9 – 12
let in sicer na temo spolnost, odraščanje. Otroci bi se na te delavnice vključili s privolitvijo
staršev.
Ravnateljica mag. Anastazija Avsec se je zahvalila za podani predlog. Povedala je, da so te
vsebine že vključene v redni pouk in zdravstveno vzgojo. Predlagala je, da bi staršem
posredovali vprašalnik če se s tem strinjajo. Članu se je zahvalila za podani predlog.
Članica je predlagala, da bi lahko na delu zemljišča, kjer so podrli drevesa, naredili tekalno
stezo (60m). Naredili bi jo lahko sami.
Ravnateljica mag. Anastazija Avsec bo povprašala in preverila ali se da to narediti.

Zaključek seje: ob 19.20

Zapisala:

Predsednica sveta šole:

Lucija Kret

Nina Budja Zalokar
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