
ZAPISNIK SVETA ZAVODA OŠ KUNGOTA, 

ki je potekal v četrtek, 18. 12. 2014 v prostorih šole 

 

 

DNEVNI RED: 

1. obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje; 

2. sprejem dnevnega reda ter predlogi spremembe ali dopolnitve 

dnevnega reda; 

3. obravnava Dopolnitve k pravilniku šolskega sklada; 

4. obravnava nepravilnosti delovanja zavoda OŠ Kungota; 

5. predlogi, pobude, vprašanja. 

PRISOTNI: Barbara Marhold, Zdravka Požar, Mira Mislej, Katja Vezjak, 

Devana Blakaj, Mojca Krepek, Ivica Partlič, Gregor Koroša, Majda Trampuš 

POVABLJENI: Erika Pahor, Duška Gutman, Vojislav Lazarev, Marjana 

Hrast 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Barbara Plečko Oberčkal, Metka Ornik 

 

 



 

AD 1: 

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

Pregledali so zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.  

Ga. Katja Vezjak je dejala, da bi pri 7. točki dopolnili sklep, da denar, ki je 

ostal od pobiranja omaric porabijo učenci 9. razredov pri organizaciji 

valete. 

SKLEP: Člani Sveta zavoda so sprejeli sklep, da se denar od omaric 

porabi za valeto devetošolcev. Člani Sveta zavoda so potrdili 

zapisnik prejšnje seje. 

 

AD 2: 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Katja Vezjak, je vprašala navzoče, če je 

potrebno dopolniti ali spremeniti dnevni red današnjega sestanka. K 

dnevnemu redu ni bilo sprememb ali dopolnil. 

SKLEP: Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili dnevni red 
današnje seje Sveta zavoda. 

 

AD 3: 

Ga. Marjana Hrast ja članom Sveta zavoda predstavila Dopolnitev k 

Pravilniku Šolskega sklada. 

Dopolnitev k Pravilniku Šolskega sklada je priloga zapisnika. 

Ga. Blakaj je dejala, da bi od staršev morali zahtevati tudi bančni izpisek 

kot dokazilo o prihodkih. 

Ga. Barbara Marhold je povedala, da CSD izdaja odločbe o otroškem 

dodatku dvakrat letno. 

G. ravnatelj je dejal, da je po navodilih ministrstva odločba o otroškem 

dodatku edino merilo za subvencioniranje šolske prehrane. 

Go. Blakaj je zanimalo, kaj se zgodi, če pride do izkoriščanja denarnih 

sredstev iz Šolskega sklada s strani staršev. 

G. Koroša je dejal, naj starši, ki delajo v tujini, prinesejo potrdilo o višini 

denarnih sredstev. Predlagal je tudi, da starši,za katere se ugotovi zloraba 



oz. da niso bili upravičeni do pomoči iz Šolskega sklada, na zahtevo 

Upravnega odbora Šolskega sklada, vrnejo denarno pomoč v celoti. 

SKLEP: Člani Sveta zavoda so sprejeli Dopolnitev k Pravilniku 

Šolskega sklada. V kolikor pride do zlorabe, Upravni odbor 

Šolskega sklada zahteva povračilo stroškov v celoti. 

 

AD 4: 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Katja Vezjak, je dejala, da je začutila 

dolžnost, da reagira na pošto, ki ji je bila poslala s strani sindikata OŠ 

Kungota. Iz tega zapisnika, ki je bil poslan s strani sindikata, je izpisala 

domnevne kršitve, ki so bile podane s strani delavcev šole. Izpisek 

domnevnih kršitev je priloga zapisnika. 

G. ravnatelj je dejal, da ni bil vabljen na zbor delavcev in da se na 

sestanek ni mogel pripraviti, medtem ko so se ostale kolegice temeljito 

pripravile. 

Ga. Pahor je dejala, da je zapisnik zbora delavcev poslala na Svet zavoda, 

ker ni dobila ustreznih odgovorov.  

Ga. Krepek je dejala, da jo zanima povezava med sindikatom in  

predstavniki Sveta zavoda. 

Ga. Barbara Marhold je dejala, da se ima vsak pravico braniti in naj tudi g. 

ravnatelj pove odgovore na kršitve. 

G. Koroša je dejal, da je iz zapisnika razbrati, da se kolektiv ne razume 

dobro. Sindikat je podal svoje mnenje, ravnatelj mora podati tudi svoje 

mnenje. Problem vidi v komunikaciji – v kolektivu se ne znajo poslušat, se 

pogovarjat in da ne moremo poslušat samo enega mnenja. To je kot v 

otroškem vrtcu. 

Ga. Pahor je dejala, da so na probleme opozarjali kar nekaj časa, vendar 

ni prišlo do nobenih sprememb. Stvari se niso reševale oz. so se reševale 

v slabo delavcev. Težave v kolektivu se odražajo na tudi na delavcih,zato 

je potrebno seznaniti Svet zavoda o naših problemih. 

G. ravnatelj je dejal, da je delal v skladu z zakonom, da je finančno 

poslovanje s strani računovodstva korektno. Vzdušje na šoli se je 

poslabšalo, ko so se izvedle volitve v Svet zavoda, ker je volilna komisija 

skrivala rezultate volitev. Inšpekcija je ugotovila nepravilnosti tako pri 

prvih in kot pri drugih volitvah. Ustanoviteljica je priznala druge volitve v 



Svet zavoda, se pravi v tej sestavi. Težave so se pojavile pri določitvi 

razrednikničarke za 3. razred. Zaradi pritiska staršev je g. ravnatelj 

privolil, da je razredničarka ga. Katja Vezjak, nato je odločitev spremenil 

zaradi dogovora z učiteljicami 1. triade, ker učiteljice 1. triade poučujejo 

učence samo eno leto. Starši učencev 3. razreda so se obrnili na Zavod za 

šolstvo s pritožbo. Zaradi mnenja predstojnice Zavoda za šolstvo, da naj 

učitelj spremlja učence tri leta, je g. ravnatelj popustil in dovolil ge. Katji 

Vezjak, da napreduje z učenci naprej. Pri pripravi finančnega in 

kadrovskega načrta se je izkazalo, da bo kolektivu zmanjkalo denarja do 

konca koledarskega leta. Najmanjši riziko je bil, da se ukine nivojski pouk. 

Zaradi tega so se pojavili presežki pri učiteljih matematike in fizike. Glede 

na spremembo Zakona o OŠ sedaj ni več potrebno na Svetu zavoda 

potrjevati nivojskega pouka. Zakon govori o manjših učnih skupinah, ki so 

izključno v domeni ravnatelja, ki razporeja delo v oddelkih. Povedal je še, 

da je v mesecu avgustu obiskal Ministrstvo za šolstvo v Ljubljani, kjer so 

skupaj še enkrat pregledali kadrovski in finančni načrt in sprejeli dogovor, 

da imajo vsi učitelji 100 % zaposlitev. Glede izplačila denarja za šole v 

naravi so vsi učitelji podpisali pogodbo o izvajanju šole v naravi, le ena 

skupina učiteljev tega ni storila. V izplačilu šole v naravi prihaja do razlik 

zaradi narave dela in glede na število spremljevalcev (2. razred je imel 

enega spremljevalca več). Sredstev za nadomeščanja učiteljev s strani 

ministrstva ne dobimo. 

Ga. Blakaj je dejala, da mora biti plačana vsaka nadura. 

G. ravnatelj je dejal, da denarja s strani ministrstva ne dobimo. 

Ga. Pahor je povedala, da učitelji delajo vedno več, vedno več je 

nadomeščanja, plačila za nadomeščanja pa ni. Prav tako jo je zanimalo, 

zakaj učitelji tako dolgo niso bili napoteni na zdravniške preglede. 

Ga. Blakaj je dejala, da so bile zaznane kršitve in da je inšpekcijski nadzor 

to tudi pokazal. Zanimalo jo je, kaj se je dogajalo s Svetom zavoda v 

prejšnjem mandatu, kaj je delal in kakšno vlogo ima pri tem g. ravnatelj. 

Ga. Krepek je dejala, da bi želi dobiri konkretne odgovore. 

Ga. Blakaj je dejala, da je direktor odgovoren za delovanje šole in da 

morajo delavci na zdravniške preglede na vsakih pet let. 

G. ravnatelj je povedal, da ga. Pahor ve, da smo imeli velike težave s 

sposobnostjo plačevanja. Denar, ki je namenjen zdravniškim pregledom 

(letno 500 €), smo namenjali novozaposlenim delavcem, delavcem, ki 

smo jih sprejeli preko javnih del, pripravnikom in delavcem, ki smo jih 



zaposlili za nadomeščanja. G. ravnatelj je dejal, da je delovna inšpekcija 

razumela utemeljitev. 

G. Koroša je dejal, da lahko pride vsaka inšpekcija zaradi zdravniških 

pregledov, če denarja ni, na zdravniški pregled delavca ne moreš poslati. 

Cena zdravniškega pregleda znaša okrog 100 €. 

Go. Pahor je zanimalo, zakaj 23 let ni šla na zdravniški pregled. Povedala 

da, je bila velikokrat pri g. ravnatelju in ga na določene stvari opozarjala . 

G.Koroša je dejal, da je v zakonu napisano, na koliko časa pripada delavcu 

zdravniški pregled, če pa ni denarja, delavca ne moreš poslati na pregled. 

Ga. Blakaj je dejala, da mora ravnatelj imeti poslovno žilico, da se 

dokoplje do denarja. 

G. ravnatelj je dejal, da ni denarja za zdravniške preglede in da bo v 

bodoče sprejemal zahteve delavcev samo še v pisni obliki.  

G. Koroša je dejal, da so v poslovnem svetu vse zahteve v pisni obliki – to 

je dobro za direktorja kot za delavca. Pomembno pri vsem tem pa je, da 

se zahteve da tudi uskladiti. 

Ga.Partlič je dejala, naj g. ravnatelj poda pisne odgovore na zastavljena 

vprašanja. 

Ga. Trampuš je dejala, da si lahko o zadevah, ki so zapisane v zapisniku, 

marsikaj misliš in da je direktor tisti, ki mora vse vedeti. Dejala je še, da 

za ta dejanja ni opravičila, da je zato kriv ravnatelj – ušle so mu iz vajeti. 

Z odnosi se je potrebno soočiti, vsi imajo pravico vedeti, zakaj npr. ne 

morejo delavci na zdravniški pregled. Nastalo situacijo je potrebno 

popraviti, potrebno se je o problemih pogovorit in najti odgovore. Dejala 

je še, da smo vsi samo ljudje in da je potrebno probleme skupaj reševati s 

pogovorom. 

G. Koroša je predlagal, da bi imeli na šoli tedenske sestanke z delavci,kjer 

bi se pogovarjali o problemih in jih skušali rešiti. Na teh sestakih je 

potrebno najti skupne rešitve, da se bo klima na šoli izboljšala. Dejal je 

še, da učitelji na hodnikih komentirajo stanje na šoli in pogosto zamujajo 

pouk – to opazijo tudi učenci. 

Ga. Blakaj je dejala, naj bodo konstruktivni sestanki enkrat tedensko z 

dnevnim redom – tema, cilj, rešitev. Povedala je še,da je potrebno 

nadzorovati tudi delavce šole, če le-ti upoštevajo hišni red. 



G. ravnatelj je dejal, da bo sklical sestanek, na katerem bodo predsednica 

Sveta zavoda, sindikalna zaupnica, vodji podružnic in pomočnica 

ravnatelja, kjer se bodo dogovorili, kdaj bodo sestanki in teme sestankov. 

Prav tako bo dal pisne odgovore na zapisnik sindikata do 15. 1. 2015.  

Ga. Zdravka Požar je dejala, da ima vodja vrtca večjo vlogo kot ravnatelj, 

da je šla preko nadrejenega ter blamirala delavke. 

Ga. Gutman je dejala, da se morajo najprej same pogovoriti in rešiti 

določene zadeve, prav bi bilo, da bi tudi same imele tedenske sestanke. 

SKLEP: G. ravnatelj bo skliceval tedenske konstruktivne sestanke, 

na katerem bodo predsednica Sveta zavoda, sindikalna zaupnica, 

vodji podružnic in pomočnica ravnatelja. 

Seja Sveta zavoda bo 15. 1. 2015, na katerem se predloži poročilo 

o skupnem sestanku. 

G. ravnatelj bo dal pisne odgovore na zapisnik sindikata do 15. 1. 

2015.  

 

AD 5: 

G. ravnatelj je predlagal Svetu zavoda, da mu na osnovi 183. in 186. 

člena ZUJF-a daje Svet zavoda soglasje za zaposlovanje delavcev skladno 

z omejitvami in postopkom, določenim v določbah ZUJF za obdobje od 1. 

9. 2014 do 31. 8. 2015. 

SKLEP:Člani Sveta zavoda dajejo g. ravnatelju soglasje za 

zaposlovanje delavcev skladno z omejitvami in postopkom, 

določenim v določbah ZUJF. 

 

 

Zapisala: 

Marjana Hrast 

Predsednica Sveta zavoda: 

Katja Vezjak 

 

 

 



 


