
OSNOVNA tes ŠOLA 

KAPELA 

OSNOVNA ŠOLA KAPELA 
Kapelski Vrh 95, 9252 RADENCI 

Evid. št.: 900-4/2017/3 

ZAPISNIK 

3. seje Sveta OŠ Kapela 2016/17, ki je bila v torek, 25.04.2017 ob 18. 00 uri v zbornici OŠ 

Kapela. 

Prisotni: Tina KLEMENČIČ, Lucija KRET, Nina BUDJA ZALOKAR, Angela STAJNKO, Jožica 

LAZAR, Janez IVANUŠA, Nevenka RADUHA, Marjan KOREN, Mihaela DOMANJKO, Simona 

MLINARIČ. 

Odsotni: Anja TRSTENJAK — opravičeno. 

Vabljeni: mag. Anastazija AVSEC, ravnateljica 

Alenka KOZAR, sindikalna zaupnica 

- obe prisotni. 

Zapisnikarica: Ksenija BEVK, poslovna sekretarka 

Predsednica na začetku seje vse prisotne lepo pozdravi. Pove, da je opravičeno odsotna 

gospa Anja Trstenjak. Predsednica ugotovi, da so na seji sklepčni. Prebere predlagan dnevni 

red in ga poda v potrditev. 

Dnevni red: 

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta OŠ Kapela v šolskem letu 2016/2017 z 

dne, 7.3. 2017. 

Potrditev finančnega načrta 2017. 

Predlog za razrešitev ravnateljice na lastno željo. 

Obvestilo ministrstva o napotitvi Anastazije Avsec na začasno delo v Evropsko šolo 

Frankfurt. 

Nadaljnji postopki pri imenovanju ravnatelja. 

Pobude, predlogi, mnenja. 
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Sklep št. 1 

Člani sveta so z dvigom roke soglasno sprejeli in potrdili dnevni red. 

K1— Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta OŠ Kapela v šolskem letu 

2016/2017 z dne, 7.3. 2017 

Predsednica člane sveta seznani, da so zapisnik prejeli skupaj z vabilom na sejo po 

elektronski pošti, ter zapisnik da v razpravo. 

Ker pripomb na zapisnik ni bilo, ga je predsednica podala v potrditev. 

Sklep št. 2 

Zapisnik 2. seje Sveta OŠ Kapela 2016/2017, z dne 7.3.2017, je bil soglasno potrjen z dvigom 

rok. 

K2 — Potrditev finančnega načrta 2017 

Predsednica preda besedo računovodkinji gospe Jožici Lazar. Računovodkinja predstavi 

finančni načrt 2017, ki je priloga tega zapisnika. Po dodatni obrazložitvi finančnega načrta 

gospe ravnateljice, poda predsednica točko v razpravo. 

Razprave ni bilo, zato preidejo na glasovanje za potrditev finančnega načrta. 

Sklep št. 3 

Finančni načrt 2017 je soglasno potrjen z dvigom rok. 

K3 — Predlog za razrešitev ravnateljice na lastno željo. 

Predsednica pod tretjo točko seznani Svet šole s prejetjem pošte naslovljene na Svet šole, z 

dne 18.4.2017. Pove, da je ravnateljica, 18.04.2017, še pred prejetjem pošte, učiteljski zbor 

seznanila s svojo željo o razrešitvi na lastno željo in pojasnili zanjo. Isti dan so na Svet zavoda 

prejeli pošto s strani mag. Anastazije Avsec. Njen predlog za razrešitev z delovnega mesta 

ravnateljice OŠ Kapela na lastno željo in s pojasnilom, prisotnim prebere. Prebran dopis je 

priloga tega zapisnika. 

V nadaljevanju predsednica predstavi prisotnim postopek ravnanja ob odstopu ravnatelja. 

Ravnateljico, v skladu z zapisanim, še enkrat pozove, da se izjasni. (Predsednica natančno 

prebere dotične člene ob razreševanju ravnatelja in ravna v skladu z njimi.) 

Ravnateljica razloži svoje razloge za odstop, ter pozove prisotne, da jo razrešijo z delovnega 

mesta ravnateljice, ter se jim zahvali za dobro sodelovanje. 

Predsednica poda predlog, o razrešitvi mag. Anastazije Avsec, z delavnega mesta ravnateljice 

OŠ Kapela na lastno željo, z dnem 15.08.2017, v razpravo. 

Razprave ni bilo. Točko da na glasovanje. 
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Sklep št. 4 

Ravnateljico OŠ Kapela, mag. Anastazijo Avsec, se na lastno željo, z dnem 15.8.2017, razreši 

z delovnega mesta ravnateljice OŠ Kapela. 

K4 - Obvestilo ministrstva o napotitvi Anastazije Avsec na začasno delo v 

Evropsko šolo Frankfurt. 

Predsednica prisotnim prebere tudi dopis, ki so ga na Svet zavoda dobili s strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport, prav tako 18.4.2017. Prebrani dopis je priloga tega 

zapisnika. 

Na prebran dopis prisotni niso imeli vprašanj. Člani sveta so ob predstavljenem dosežku 

ravnateljici čestitali. 

KS - Nadaljnji postopki pri imenovanju ravnatelja 

Predsednica prisotne seznani, da je Svet zavoda sklicala nemudoma - dan po prejeti pošti. V 

četrtek, 20.04.2017, pa je sklicala krajši sestanek učiteljskega zbora, ter jih povprašala o 

mnenjih in predlogih nadaljnjih postopkov. Predstavili so nekaj predlogov za mesto vršilca 

dolžnosti. S predlogom za zasedbo delovnega mesta vršilca dolžnosti ravnatelja je soglašala 

mag. Andreja Strmšek. 

Predsednica je predstavila vse možnosti in postopke, ki jih ima Svet zavoda, da imenuje 

novega ravnatelja ali vršilca dolžnosti ravnatelja. Po razpravi se je Svet šole, s soglasnim 

dvigom rok, odločil, da bo glasoval o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja. 

Predsednica navzočim predstavi možnosti glasovanja (tajno/javno). Vsi se strinjajo da bodo 

glasovali javno z dvigom rok. Predsednica pozove h glasovanju o predlogu za vršilko dolžnosti 

ravnateljice OŠ Kapela — mag. Andreja Strmšek, za obdobje od 16.8.2017 do 15.8.2018. Svet 

zavoda soglasno, z dvigom rok, potrdi mag. Andrejo Strmšek za vršilko dolžnosti ravnateljice 

OŠ Kapela, od 16.08.2017 do 15.08.2018. 

Sklep št. 5 

Mag. Andreja Strmšek je imenovana za vršilko dolžnosti ravnateljice OŠ Kapela od 

16.08.2017 do 15.08.2018. 

Predsednica pove, da bo v skladu z nadaljnjimi postopki ob razrešitvi ravnateljice in ob 

imenovanju vršilke dolžnosti ravnateljice, o sklepih Sveta šole, obvestila pristojne organe. 

K-6 Pobude, predlogi, mnenja. 

Predsednica pozove gospo ravnateljico, da prisotne na seji seznani o aktualnih zadevah, ki 

potekajo na šoli. 

Gospa ravnateljica predstavi plan investicij , ter izvedbo investicij, ki so že v teku. Steče 
razprava. 
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Seja je bila zaključena ob 18.55 uri. 

Kapelski Vrh, 25. 04. 2017 

Zapisala: 

K niJ Bevk, 

oslov a sekretarka 

V42. WL 
Nina B a okar 

predse nica Sveta OŠ Kapela 

  

Priloge: 

Kopija predloga za razrešitev 

Kopija obvestila ministrstva 

- Finančni načrt 2017 
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