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SVET ZAVODA  

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE 

 

Datum: 1. 10. 2020 

Štev.: 013-530-19/2020 

Z A P I S N I K 

 

19.  seje Sveta zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše, ki je bila v sredo,  30. 9.  2020,  s 

pričetkom ob 18. uri v zbornici OŠ Janka Glazerja Ruše. 

 

Prisotni člani Sveta zavoda: Iztok Kološa, Boštjan Ravnjak, Jasmina Habulin, Simona 

Kraner, Aleksandra Gričnik, Katja Jurkovič Urleb, Jasna Pušnik, Stanka Kramer, Tomi 

Prosnik, Nina Kolar 

 

Odsoten: mag. Aleš Trop 

 

Ostali prisotni:  Ladislav Pepelnik, ravnatelj, Simona Kostrevc, pomočnica ravnatelja za 

vrtec 

 

Zapisnikarica: Aleksandra Gričnik 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Kadrovske spremembe v Svetu zavoda 

3. Obravnava in potrditev elektronske seje (potrditev zapisnika), ki je 

potekala  od 2. 3.–6. 3. 2020 

4. Obravnava in potrditev predloga dnevnega reda 

5. Poročilo ravnatelja o tekočem poslovanju zavoda 

6. Poročilo o delu šole in vrtca za preteklo šolsko leto 2019/2020 (priloga) 

7. Obravnava in sprejem LDN šole in vrtca za šolsko leto 2020/2021 (priloga) 

8. Določitev cen šolske prehrane, uporabe prostorov in nadstandardnega 

programa za šolsko leto 2020/2021 (priloga) 

9. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

10. Razno 

 

 

 

K tč. 1. 

 

Predsednik Sveta zavoda je otvoril sejo in ugotovil, da je od enajstih (11) članov Sveta zavoda 

prisotnih deset (10) članov, tako da je bila sklepčnost  zagotovljena. 
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K tč. 2. 

 

 

 

Predsednik  pozdravi novo predstavnico med člani Sveta zavoda, in sicer Jasmino Habulin, ki 

je predstavnica staršev vrtca. Jasmina Habulin je zamenjala dosedanjo članico Majo Zupančič, 

ki ima otroka že v šoli. 

Jasmina Habulin je bila izvoljena kot predstavnica staršev vrtca, na seji Sveta staršev vrtca 

dne,  28. 9. 2020.  

 

Člani Sveta zavoda so seznanjeni s kadrovsko spremembo. 

 

K tč. 3. 

 

Člani Sveta zavoda so z 9 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom  sprejeli : 

 

SKLEP št. 89: Potrdi se 18. elektronska seja, ki je potekala od 2. 3. -  6. 3. 2020 in s tem  

zapisnik 17. seje Sveta . 

 

 

 

K. tč. 4. 

 

Predsednik je podal predlog dnevnega reda. 

 

Razprava: Katja Jurkovič Urleb predlaga uvrstitev COVID 19 zadev kot posebno točko 

dnevnega reda. Ravnatelj pojasni, da se bomo o COVIDU 19 pogovarjali skozi vso 

dokumentacijo in sejo. 

 

Člani Sveta zavoda so ga soglasno  sprejeli 

 

SKLEP št. 90: Potrdi se predlagani dnevni red,  s tem da se COVID problematika 

posebej obravnava v 9. točki dnevnega reda. 

 

 

K. tč. 5. 

 

Ravnatelj je podal poročilo o tekočem poslovanju zavoda.  

Ravnatelj pojasni, da ekonomska cena za vrtec že drugič ni bila sprejeta, prav tako pojasni 

težave s katerimi se je zavod srečeval in se še srečuje skozi COVID 19 krizo. (Delavci na 

lastni dejavnosti, izpad najemnine telovadnic).V evropski solidarnosti sklad smo prijavili 
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zaščitna sredstva, do sedaj denarja še nismo prejeli. Tedensko se spremlja dogajanje na 

področju financ. Zaenkrat je likvidnost še zagotovljena.  

 

Razprava: Katja Jurkovič Urleb, Tomi Prosnik, Ladislav Pepelnik. 

 

Člani Sveta zavoda so seznanjeni s tekočim poslovanjem šole. 

 

K. tč. 6 

 

Ravnatelj je predstavil Poročilo o delu šole za šolsko leto 2019/2020. 

 

Razprava: Katja Jurkovič Urleb – poda mnenje o izpeljavi šolanja na daljavo OŠ JANKA 

GLAZERJA RUŠE v času zaprtja šol v spomladanskih mesecih 2020. 

Katja Jurkovič Urleb je opozorila na neustrezno delo posameznih učiteljev, v času zaprtja 

šole. Izpostavila je, da ob vseh tehničnih možnosti, nekateri učitelji niso uspeli izpeljati 

virtualnega pouka in da podajanje navodil 1x tedensko v spletni učilnici, niti približno ni 

dovolj. Poudarila je, da je naloga ravnatelja vodenje učiteljev ne da so v času zaprtja šol 

učitelji delali različno. Pohvalila je posamezne učitelje, ki so se v teh težkih časih izredno 

potrudili in otrokom omogočili virtualni stik s sošolci.  

 

Razprava: Tomi Prosnik, Iztok Kološa, Stanka Kramer, Boštjan Ravnjak, Ladislav Pepelnik 

 

Simona Kostrevc je predstavila Poročilo o delu vrtca za šolsko leto 2019/2020. 

 

Razprava: Katja Jurkovič Urleb, Simona Kostrevc 

 

 

SKLEP št. 91: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo Poročilo o delu šole in Poročilo o 

delu vrtca za šolsko leto 2019/2020. 

 

 

K. tč. 7. 

 

Simona Kostrevc je predstavila LDN vrtca za šolsko leto 2020/2021. 

 

Ravnatelj je predstavil LDN šole za šolsko leto 2020/2021. 

 

Razprava  v kateri so sodelovali Ravnjak Boštjan, Tomi Prosnik, Iztok Kološa, Katja Jurkovič 

Urleb, Ladislav Pepelnik, je potekala v smeri vprašanj in pojasnil v zvezi z načrti, priporočili, 

dejavnostmi, aktivnostmi v primeru, da se COVID 19 kriza ponovi in bo potrebno delo na 

daljavo zaradi zaprtja šole ali karantene določenih oddelkov. 

 

Člani Sveta zavoda so soglasno  sprejeli 
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SKLEP št. 92: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo LDN šole in LDN vrtca za šolsko 

leto 2020/2021. 

K. tč. 8. 

 

Ravnatelj predstavi predlog cenika za šolsko leto 2020/2021. 

 

Razprava: Iztok Kološa, Ladislav Pepelnik. 

 

Člani Sveta zavoda so soglasno  sprejeli 

 

SKLEP št. 93: Potrdi se cenik šolske prehrane, uporabe prostorov in nadstandardnega 

programa za šolsko leto 2020/2021.  

 

 

 

K. tč. 9.  

 

Katja Jurkovič Urleb se odpoveduje predlagani spremembi dnevnega reda, da se pod točko 9. 

posebej pogovarjano o COVID 19 krizi. Vsa pojasnila in odgovori so bili podani v točki 6. in 

7. 

 

K. tč. 10. 

 

Razprava: Iztok Kološa.  

 

 

Seja Sveta zavoda je bila  zaključena ob 20.20. 

 

 

 

 

 

 

Zapisnikarica: 

Aleksandra Gričnik 

Predsednik Sveta zavoda: 

Boštjan Ravnjak 

 

 

 

 

 


