
 

 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ZAPISNIK 

1. redne seje Sveta zavoda OŠ Kungota in Sveta staršev OŠ Kungota, 
ki je bil v sredo, 30. 9. 2015 

 

DNEVNI RED: 
1. obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje; 

2. sprejem dnevnega reda ter predlogi spremembe ali dopolnitve dnevnega 
reda; 

3. poročilo o NPZ za 6. in 9. razred v šolskem letu 2014/2015 z analizo in 
usmeritvami; 

4. poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2014/2015; 

5. obravnava LDN za šolsko leto 2015/2016; 
6. cene storitev; 

7. obravnava predloga poslovnika, predloga pravilnika o poteku volitev ter 
zbirke obrazcev za volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda; 

8. predlogi, pobude, vprašanja. 
 

PRISOTNI: 
 člani Sveta zavoda:  

Zdravka POŢAR, Gregor KOROŠA, Metka ORNIK, Mira MISLEJ, Barbara 
MARHOLD, Barbara PLEČKO OBERČKAL, Mojca KREPEK, Majda TRAMPUŠ, 

Katja VEZJAK; 
 člani Sveta staršev:  

Aleksander GERŠOVNIK, Janja DAJČMAN WALDHUBER, Mitja GAMSER, 
Nataša MIHALIČ PEROVNIK, Blaţenka PLOHL, Mojca DOBNIK, Helena 

KRŠIČ, Jerica DAJČMAN, Martina KLINC, Irena Mihaela VIČAR; 

 povabljeni:  
Nada KLASINC, Nataša N. MULEJ, Samo DREO, Tatjana LAVRENČIČ, 

Sonja MARKO, Lidija PULKO, Marjana HRAST. 
 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 
 člani Sveta zavoda: Devana BLAKAJ, Ivica PARTLIČ 

 člani Sveta staršev:  
  

Osnovna šola Kungota 

Plintovec 10 c 

2201  Zg. Kungota 

Telefon: ŠOLA 02 655 06 00 , Faks: 02 655 06 06 

                VRTEC 02 655 06 12 

GSM: +386 51 676 688 

http://www.os-kungota.si 

E-pošta: sola@os-kungota.si 

Davčna št. SI 58552561 

Matična št. 5085152000 

Podračun UJP Slovenska Bistrica  

št. 0125 5603 0659 560 
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AD1: 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Katja VEZJAK, je pozdravila vse navzoče. 
 

Ga. Katja VEZJAK je na začetku seje prosila samo člane sveta, da poslušajo 
sklepe zadnjih dve sej. 7. redna seja je bila 6. 7.2015, 25. 8. 2015 pa je bila 

korespondenčna seja. Na seji je bil sprejet popravljen, dopolnjen in skrbno 
zapisan kadrovski načrt za leto 2015 in dano soglasje ravnateljici k 

nadomestnim zaposlitvam. Člane sveta, ki so na korespondenčni seji glasovali, 
je prosila, če podpišejo svojo izjavo (v skladu s poslovnikom na naslednji seji 

člani podpišejo izjave glasovanja). 
 

 
SKLEP 1: Členi sveta zavoda so potrdili zapisnik  7. redne seje in 

zapisnik 3. korespondenčne seje. 
 

 

AD2: 
Ga. Katja VEZJAK je podala dnevni red današnje seje in pozvala vse navzoče za 

morebitne spremembe, predloge ali dopolnitve dnevnega reda. 
 

 
SKLEP 2: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so sprejeli in potrdili 

dnevni red današnje seje Sveta zavoda. 
 

 
AD3: 

Sledila so  poročila o izvedbi NPZ-jev. Poročevalcem je bilo naročeno naj na 
kratko podajo najosnovnejše podatke in rezultate. 

 
Poročevalci – PPT: 

o slovenski jezik: Mojca Cekič 

o matematika: Lidija Pulko, Samo Dreo 
o angleški jezik: Nataša Novak Mulej 

o kemija: Nataša N. Mulej 
 

Poročila so priloge zapisnika. 
Sledila je razprava. Pri razpravi ni nihče sodeloval. 

 
SKLEP 3: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so bili seznanjeni s 

poročili NPZ-jev za učence 6. in 9. razredov pri predmetih matematika, 
slovenski jezik, angleški jezik in kemija. 

 
 

  



 

 

                                                                                  
 

AD4: 

Sledilo je poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2014/2015. Poročevalci so 
na kratko predstavili svoja poročila. 

 
Poročevalci – PPT: 

o Katja Vezjak – podruţnica Spodnja Kungota 
o Barbara Plečko Oberčkal – podruţnica Svečina 

o Lidija Pulko – centrala Zgornja Kungota 
o Tatjana Lavrenčič – vrtec 

Sledila je razprava. 
Poročila so priloge zapisnika. 

 
SKLEP 4: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so bili seznanjeni s 

poročili o uresničevanju LDN za šolsko leto 2014/2015. Poročila so bila 
sprejeta. 

 

AD5: 
Sledila je obravnava predlogov LDN-jev za šolsko leto 2015/16. Poročevalce so 

predstavili predloge LDN za tekoče šolsko leto. 
 

Poročevalci – PPT: 
o Katja Vezjak – podruţnica Spodnja Kungota 

o Barbara Plečko Oberčkal – podruţnica Svečina 
o Lidija Pulko – centrala Zgornja Kungota 

o Tatjana Lavrenčič – vrtec 
 

SKLEP 5: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so bili seznanjeni s 
predlogi LDN-jev za tekoče šolsko leto. LDN-ji so bili sprejeti. 

 
AD6: 

Ga. Lidijo Pulko je predstavila spremembe v ceniku storitev. 

 
SKLEP 6: Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni s spremembami v ceniku 

storitev. Spremembe so soglasno potrdili.  
 

AD7: 
Sledila je obravnava predloga Poslovnika, predloga Pravilnika o poteku volitev 

in zbirke obrazcev za volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda. 
 

Ga. Katja Vezjak je dejala, da Poslovnika Sveta zavoda ni zapisala sama, da je 
Poslovnik priredila naši šoli in ga dala pregledati pravniku. Prav tako so 

pripravljeni obrazci k poslovniku, ki jih mora sprejeti Svet zavoda. Potrebno je 
dopolniti tudi poslovnik o volitvah. 

 
Ga. Nada Klasinc je povedala, da je bila volilna komisija imenovana s strani 

ravnatelja. Poudarila je, da so izvedli prve volitve in jih nato tudi razveljavili. 

Sklicali so zbor delavcev, kjer so dobili potrditev za ponovno izvedbo volitev. G. 



 

 

                                                                                  
 

ravnatelju so člani volilne komisije oddali odstopne izjave, tako da volilne 

komisije sedaj nimamo. Prav tako pa tudi nimamo odstopnih izjav. 
 

Ga. Mojca Krepek je dejala, naj volilna komisija opravi delo, ki ga je začela. 
 

Ga. Lidija Pulko je odgovorila, da v volilni komisiji sama ne more sodelovati, ker 
je sedaj v. d. ravnateljica. 

 
G. Samo Dreo je dejal, da bi morala biti enakomerna porazdelitev delavcev 

glede na zgradbe. Ker je ga. Katja Vezjak zamenjala delovno mesto in šla na 
podruţnico, matična šola v Svetu zavoda nima svojega predstavnika s strani 

strokovnih delavcev. Njeno mesto bo morala nadomestiti ga. Nataša Podgoršek, 
ki je kot druga pridobila največ glasov s strani strokovnih delavcev. 

 
Ga. Katja Vezjak mu je odgovorila, da ji je pravnik povedal, da to ne vpliva na 

sestavo Sveta zavoda. 

 
Ga. Barbara Plečko Oberčkal je dejala, da b bilo dobro, da bi vsaka podruţnica 

imela v Svetu zavoda svojega predstavnika, se pravi, da bi bil iz vsake 
podruţnice tudi predstavnik v Svetu zavoda. 

 
Ga. Katja Vezjak je dejala, da je potrebno spremeniti 27., 29., 32. in 54. člen 

Poslovnika Sveta zavoda. Spremeni se tudi 64. člen, in sicer da zapisnik Sveta 
zavoda piše tajnica, ga. Marija Ovčar. Pri gradivu, ki je zaprto za javnost, piše 

zapisnik član Sveta zavoda. Za snemanje se člani sveta lahko odločijo, glede na 
problematiko in teţo dnevnega reda. Prav tako se črta iz Poslovnika 75. člen, 

pri 85. členu se doda 8 dni po sprejemu, doda se tudi 86.člen.  
 

Glede Pravilnika o volitvah je bilo predlagano, da se doda 2. člen o imenovanju 
volilne komisije: volilno komisijo predlagajo delavci zavoda, kandidat se strinja 

s kandidaturo, volilno komisijo pa imenuje Svet zavoda. 

 
Go. Lidijo Pulko je zanimalo, kako se predlaga volilna komisija. 

 
SKLEP:  

Nov poslovnik bomo sprejemali na naslednji seji, ko bomo dobili vse 
pravne odgovore glede sestave Sveta zavoda. 

Vsaka enota – matična šola in podružnici ter vrtci predlagajo izbor 
kandidatov za volitve, ki jih uvrstijo na kandidatno listo. 

 
 

 
  



 

 

                                                                                  
 

AD 8: 

Predlogi, pobude, vprašanja 
 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Katja Vezjak, je dala pobudo  
Svetu staršev, da do konca koledarskega leta zapišejo Poslovnik o delovanju 

Sveta staršev. 
Seja se je zaključila ob 21.00. 

 
 

Zapisala: 
Marjana HRAST 

Predsednica Sveta zavoda: 
Katja VEZJAK 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


