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ZAPISNIK   

2. SEJA SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

z dne, 25. 2. 2021 ob 17.00 uri, (preko ZOOM-a)  
 

Evid. št.: 

Prisotni: TINA KLEMENČIČ, ANGELA STAJNKO, LUCIJA KRET,  HELENA HEDŽET, mag. ANDREJA 
STRMŠEK, JOŽICA LAZAR, MARKO RANTAŠA, MARTINA MLAKER, MOJCA KARNET, DUŠAN 
DOMAJNKO, TOMAŽ RANTAŠA,  
 
Odsotni z opravičilom: DOMINIKA FRAS 
 
Zapisnikarica: Helena HEDŽET  
 
Predsednica sveta zavoda je v uvodu pozdravila vse prisotne. Ugotovila je, da je svet zavoda 
sklepčen. Predstavila je  
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta šole, ki je potekala 30. 09. 2020 

2. Poročilo inventurne komisije za leto 2020 

3. Letno poročilo za leto 2020 

4. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za koledarsko leto 2020 

5. Finančni načrt za leto 2021 

6. Predlog Sveta šole za predstavnike v upravnem odboru šolskega sklada 

7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta zavoda 

 

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 šole 2020/2021 z dne, 30. 9. 
2020 

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.  
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                                                      2. SKLEP  
Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 1. seje Sveta zavoda 2020/2021 z dne, 30. 9. 2020.  

K2 — Poročilo inventurne komisije za leto 2020 
Računovodkinja je podala poročilo inventurne komisije za leto 2020. Poročilo je bilo dano v 
razpravo. 
 
Poročilo je priloga tega zapisnika. 
 

3. SKLEP 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili poročilo inventurne komisije za leto 2020. 

K3 — Letno poročilo za leto 2020 
Ravnateljica je podala letno poročilo za leto 2020. S tem poročilom je ravnateljica 
predstavila tudi svoje delo skozi koledarsko leto.  
Poročilo je bilo dano v razpravo. 
 
Poročilo je priloga tega zapisnika. 
 

4. SKLEP 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili letno poročilo za leto 2020. 

K4 — Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za koledarsko leto 2019 
Ravnateljica je po predstavitvi Poročila o delu v letu 2020 zapustila sejo (se je odjavila iz 

zooma). 

Predsednica Sveta šole je prebrala dopis ministrstva in točke ter kriterije ocenjevanja. 

Člani sveta so se ob odsotnosti ravnateljice pogovorili in ocenili delovno uspešnost 
ravnateljice. 
 
Poročilo je priloga tega zapisnika 
 

5. SKLEP 

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

6. SKLEP 
Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep, da se za redno delovno 
uspešnost ravnateljice nameni 5% polletne mase njene osnovne plače. 
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K5 — Finančni načrt za leto 2021 
Ravnateljica in računovodkinja, sta predstavili finančni načrt za leto 2021. 

 

Poročilo je bilo podano v razpravo. Razprave ni bilo. 

 

7. SKLEP  
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili finančni načrt za leto 2021. 

 

 

K6 — Predlog Sveta šole za predstavnike v upravnem odboru šolskega sklada 
Predsednica Sveta zavoda je vsem prisotnim povedala, da je treba izvoliti nove predstavnike 

osnovne šole Kapela v upravnem odboru šolskega sklada.  

Besedo je dala ravnateljici, ki je vsem prisotnim obrazložila, zakaj je treba izvoliti nove člane 

in kakšna je njihova naloga. 

Po predstavitvi je tekla razprava in tako so člani Sveta zavoda izvolili nove člane (z njihovo 

privolitvijo).  

 

8. SKLEP  
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli, da so novi člani šolskega sklada Osnovne šole Kapela 

Sabina Brumen, Lucija Kret in Tatjana Perša. 

 

K7 - Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 
Predsednica Sveta zavoda je besedo predala članom Sveta zavoda. 

- Članica sveta zavoda je povedala, da so ji nekateri starši povedali, da jih skrbi prehitra 

in nepazljiva vožnja tovornjakarjev pri gradnji telovadnice, saj ne pazijo na otroke 

(predvsem pri prihodu in odhodu otrok v šolo in iz nje). 

- Ravnateljica, ji je pojasnila, da dežurni učitelj vsak dan spremlja otroke iz avtobusne 

postaje do šole in po končanem pouku iz šole do avtobusne postaje. 

- Članica sveta zavoda je povedala, da si starši zelo želijo, da bi na šoli učenci imeli 

možnost se učiti nemščino že v nižjih razredih in, da naj se nemška jezikovna diploma 

izvaja še naprej. 

- Ravnateljica, ji je pojasnila, da se nemščina v nižjih razred ponudi kot interesna 

dejavnost. Grede nemške jezikovne diplome je pojasnila, da se bo letos še izvedla, in 

da ima inštitut, ki to izvaja svoja pravila, kajti na diplomo se mora prijaviti najmanj 12 

otrok, da se nemška jezikovna diploma izvaja. 

- Članica sveta zavoda je povedala, da odprti vizirji niso primerni za nošenje v razredih 

in da naj raje vsi nosijo maske. 

- Ravnateljica je članico sveta zavoda vprašala, kako je z zaščito s pleksi stekli. Le ta ji je 

pojasnila, da je veliko boljša zaščita kot pleksi steklo maska in dobra higiena.  
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- Član sveta zavoda je pohvalil ravnateljico in njeno delo ter predanost šoli. Povedal je, 

da se z županom pogovarja o sredstvih, a daj naj glede tega še malo počakamo. 

Vprašal je, če kje okoli šole potrebujemo razsvetljavo, saj se bo razsvetljava delala. 

Vprašal je tudi, kako je z valeto za 9. razred. Vsem prisotnim je povedal, da bo 

najverjetneje prišlo do prepovedi uporabe travnatega igrišča, saj bodo na igrišču 

parkirani stroji in material za gradnjo telovadnice. Povedal je še, da bo na strehi 

telovadnice elektrarna za segrevanje in za pridobivanje električne energije za 

telovadnico in za šolo. 

- Ravnateljica je povedala, da bo razsvetljava okoli šole potrebna. Glede valete je 

povedala, da je zaenkrat ne načrtujemo, saj glede epidemije ne vemo kakšno bo 

junija stanje. 

- V nadaljevanju je tekla tema o gradnji telovadnice in o njeni opremi. Član sveta 

zavoda je povedal, da da župan noče, da ga glede telovadnice kar koli sprašujemo, in 

da kdor koli sodeluje pri njeni izgradnji. Članom Sveta zavoda se to ne zdi prav in so 

mnenja, da se pri gradnji telovadnice vključi tudi zaposlene na Osnovni šoli Kapela.  

- Člani seta zavoda so predlagali, naj gre predsednica Sveta zavoda en dan do župana 

in ga malo povpraša glede gradnje telovadnice in vključevanja oz. menja zaposlenih 

na Osnovni šoli Kapela. 

 
Zaključek seje: ob 19.15  

Zapisala: Helena Hedžet                                              Predsednica sveta šole: Helena Hedžet 
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