
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA ZAVODA, 

ki je bil v četrtek, 4. 2. 2016,ob 17. 00 

v prostorih OŠ Kungota v Zgornji Kungoti 

 

 

DNEVNI RED:  

 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Sprejem dnevnega reda ter predlogi spremembe ali dopolnitve dnevnega reda 

3. Potrditev predloga odpisov osnovnih sredstev, drobnega inventarja in terjatev  

za leto 2015 
4. Obravnava dopolnjenega predloga poslovnika in dopolnjenega predloga pravilnika o poteku 

volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda 

5. Imenovanje volilne komisije 

6. Razpis za delovno mesto ravnatelja 

7. Predlogi, pobude, vprašanja 

 

PRISOTNI:  DevanaBlakaj, Zdravka Požar, Metka Ornik, Barbara Marhold, Barbara Plečko 

Oberčkal, Majda Trampuš, Katja Vezjak 

POVABLJENI: Lidija Pulko, Duška Gutman, Marjana Hrast 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Mira Mislej, Mojca Krepek 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI: Gregor Koroša, Ivica Partlič 

 

 

AD 1: 

Predsednica Sveta zavoda je pozdravila vse navzoče. Pri obravnavi zapisnika s prejšnje seje je 

sprememba zapisa pri snemanju sej, in sicer: "Za snemanje se člani sveta lahko odločijo, glede na 

problematiko in težo dnevnega reda."Popravek je potreben tudi  pri navedbi članov Sveta staršev 

Svečina. Prisotni so bili naslednji člani: Alenka Valdhuber, Anita Šerbinek, Marjan Kondrič, 

Doris Pavuna Stanko (predsednica) in Mateja Elšnik. 

 

SKLEP 1:  

Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 1. redne seje.  

 

AD 2: 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Katja Vezjak, je člane Sveta zavoda pozvala za morebitne spremembe 

ali dopolnitve k dnevnemu redu.  

SKLEP 2: 

Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili dnevni red današnje seje Sveta zavoda. 
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AD 3: 

Ga. Katja Vezjak je dejala, da mora Svet zavoda potrditi predlog odpisa osnovnih sredstev, drobnega 

inventarja ter terjatev za leto 2015. 

V.d. ravnateljice, ga. Lidija Pulko, je člane Sveta zavoda seznanila s potekom inventure. Inventurne 

komisije so podale predloge za odpis osnovnih sredstev, drobnega inventarja ter terjatev za leto 

2015. 

Predlogi za odpis so: 

 Odpis za šolo znaša 8.215,73 €, dejanska vrednost je 0 €. V odpisu je stari tiskalnik, mize, 
šolska tabla, odpirači konzerv, računalniki iz l. 2003. 

 Odpis za vrtec znaša 340,50 €. V odpisu sta dve klopi ter stolp z mikrofonom. 

 Odpis za knjižnico znaša 9.194.97 €. Znesek odpisa je visok zaradi odpisa učbenikov, ki jih 
učenci zaradi poteka veljavnosti ne smejo uporabljati.  

 Odpisi terjatev: 

- šola: zapadle terjatve (nad 5 let) 12.934,45 €, odpis na podlagi vloge 519,59 €; 

- vrtec: zapadle terjatve (nad 5 let) 12.410,57 €. 

 

- V izterjavo preko odvetniške hiše Blovdek gredo terjatve v vrednosti: 

 šola: 41.913,33 €; 

 vrtec: 36.351,88 €. 

Odpisana osnovna sredstva in drobni inventar smo nadomestili z nabavo novih sredstev iz 

namenskih sredstev ministrstva in občine ter donatorjev v višini: 

 šola: 21.504,25 €; 

 vrtec: 3.365,50 €; 

 knjižnica: 14.606,10 €. 

 

 

Razprave ni bilo. 

SKLEP 3: 

Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni s predlogom odpisov. Predlog odpisa so tudi soglasno 

potrdili. 

 

Po tej točki je v.d. ravnateljice zapustila sejo Sveta zavoda. 

 

 

AD 4: 

Ga. Katja Vezjak je članom Sveta zavoda predstavila dopolnjen  predlog Poslovnika Sveta zavoda in 

dopolnjen predlog pravilnika o poteku volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda. 

Ga. Katja Vezjak je najprej predstavila dopolnjen Poslovnik Sveta zavoda. Največ težav pri sestavi 

tega Sveta zavoda je bila sestava Sveta zavoda, zato naj bo zapisano: 

V Svetu zavoda so enakopravno zastopani delavci vseh organizacijskih enot, in sicer izmed 

pedagoških in strokovnih delavcev, upravno administrativnih delavcev ter tehničnih delavcev 

zavoda. 

Za predstavnike delavcev v Svet zavoda se voli naslednje število delavcev iz posameznih enot in 

skupin: 

-       3 predstavniki izmed delavcev zavoda (matične šole, podružnične šole Spodnja Kungota, 

podružnične šole Svečina); 

-       2 predstavnika izmed strokovnih delavcev vrtca. 

Sledila je razprava. 

 



 

 

   
 

Ga. Blakaj je menila, da je to najbolj optimalni zapis. Boji pa se, da se bodo pojavile težave, če v 

Svetu zavoda v enem mandatu  npr. ne bo zastopan predstavnik Svečine ali Sp. Kungote. 

Ga. Katja Vezjak je odgovorila, da se temu lahko izognemo, če je tako tudi zapisano v Poslovniku. 

Ga. Blakaj je še dodala, da je potrebno dati delavcem jasna navodila, da so predstavniki, ki so v 

Svetu zavoda, njihovi predstavniki in da zastopajo interese vseh treh zgradb šole. Predstavniki šole, 

ki bodo v Svetu zavoda, morajo sprejeti dolžnost in odgovornost, da se povežejo s podružnicami in 

matično šolo ter o težavah spregovorijo na Svetu zavoda. Povedala je še, da morajo biti naloge 

predstavnikov v Svetu zavoda natančno določene, če ne, se delo ne bo odvijalo tako, kot bi se 

moralo. Med predstavniki šole mora biti zaupanje. 

Ga. Katja Vezjakje dodala, da so že bile polemike, ker matična šola v sestavi Sveta zavoda nima 

svojega strokovnega delavca. 

Ga. Barbara Plečko Oberčkal je dejala, da je potrebno najti način dobrega sodelovanja  ne glede na 

to,kdo je v Svetu zavoda, saj lahko s skupnimi močmi ustvarjamo najboljše. 

Ga. Katja Vezjak je povedala, da bo strokovnim delavcem na konferenci pojasnila, zakaj je tako 

zapisano. 

 

Sledila je razprava o pisanju zapisnikov Sveta zavoda. V Poslovniku Sveta zavoda piše:  

Na javnih sejah Sveta zavoda piše zapisnik tajnica šole, na tajnih sejah pa eden izmed članov sveta.  

 

Ga. Katja Vezjak je povedala, da tajnica šole ni preveč navdušena nad pisanjem zapisnika. 

Ga. Blakaj je dejala, da je težko pisati zapisnik in na seji še aktivno sodelovati. Predlagala je naj piše 

zapisnik nekdo drug. 

Ga. Majda Trampuš je predlagala, naj vodstvo šole določi zapisnikarja za sejo Sveta zavoda. 

Članom Sveta zavoda je bil predlog sprejemljiv, zato je predsednica Sveta zavoda podala predlog za 

spremembo Poslovnika.  

Sprememba poslovnika se glasi:Zapisnik piše zapisnikar, ki ga določi vodstvo šole (ni potrebno, da 

je to vedno isti zapisnikar). 

 

Sledil je člen Poslovnika Sveta zavoda, ki govori o snemanju sej. V Poslovniku Sveta zavoda piše:  

Po 67. členu je dodan člen o snemanju sej. Poleg tega je v 65. členu zapisano, da so zapisniki 

dokumenti trajne vrednosti, zvočni zapis pa se hrani le do novega mandata sveta.  

 

Ga. Katja Vezjak je povedala, da dopolnjen Poslovnik Sveta zavoda in vsi akti začnejo veljati 8 dni 

po sprejemu. Ko bo Svet zavoda Poslovnik uporabljal, se bodo morda pojavile pomanjkljivosti, 

katere bo Svet zavoda sproti odpravljal. 

 

SKLEP 4: 

Člani Sveta zavoda so potrdili dopolnjen Poslovnik Sveta zavoda.   

 

Ga. Katja Vezjak je podala dopolnjen pravilnik o volitvah predstavnikov v Svet zavoda. 

 

PRAVILNIK O VOLITVAH: 

Volilna komisija: 

Člane volilne komisije (4. člen) predlagajo delavci zavoda na enem izmed zborov delavcev, nato pa 

jih imenuje, izmed teh predlaganih kandidatov, Svet zavoda. 

 

Kandidati za Svet zavoda: 

V 8. členu (predlaganje kandidatov) je dodano, da mora 1/10 delavcev z aktivno volilno pravico za 

predlagane kandidate (se s kandidaturo strinjajo in podpišejo dokument) podpisati dokument, da 

podpirajo tega kandidata (zapisano v Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju – 27. člen), kajti 



 

 

   
 

pri nas gre za družbo, ki ima več kot 50 in do 300 zaposlenih delavcev. Če kandidat ne dobi 1/10 

podpisov, ne pride na kandidatno listo, kljub temu da se s kandidaturo strinja. 

 

ZSDU ni predpis, ki bi bil neposredno namenjen šolnikom je pa res, da se uporablja  subsidiarno – 

torej za pomoč pri tistih vprašanjih, ko ni kje zapisano drugače ter v primeru pravnih praznin. 

 

SKLEP 5: 

Člani Sveta zavoda so potrdili Pravilniko poteku volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda. 

 

AD 5: 

Ga. Katja Vezjak je podala predlog članov volilne komisije. 

Člani nove volilne komisije so naslednji: 

- Marko Šebrek; 

- Samo Dreo; 

- Andreja Cigula; 

- Saša Robič Miško; 

- Melita Krebs; 

- Nataša Markuš Pivec. 

S kandidaturo soglašajo.  

 

SKLEP 6: 

Člani Sveta zavoda so imenovali novo volilno komisijo, saj so člani prejšnje volilne komisije 

podali odstopno izjavo (izjave se hranijo v tajništvu šole). Volilna komisija ima mandat do 

izteka mandata članom Sveta zavoda. 

 

AD 6: 

Ga. Katja Vezjak je podala razpisni postopek za razpis ravnatelja/ravnateljice OŠ Kungota. Povedala 

je, da je soglasja ministrstva ne potrebujemo in da moramo na današnji seji sprejeti sklep, da se 

prične razpisni postopek  za izvolitev novega ravnatelja. Prav tako je predlagala, da bi imenovali 

tričlansko komisijo za izvedbo razpisa. Predlagala je tudi, da mora biti v primeru, če kandidira 

ravnateljica s tekočim mandatom, za izvajanje nalog v zvezi razpisnim postopkom imenovan 

pooblaščenec. To naj bi bila sindikalna zaupnica, ga. Erika Pahor. 

 

SKLEP 7:  

Prične se razpisni postopek za delovno mesto ravnatelja, razpis se objavi v Večeru (glej 

prilogo). 

 

SKLEP 8:  

Organizirana bo skupna predstavitev kandidatov, ki izpolnjujejo vse pogoje (dokumentacija je 

popolna oz. dopolnjena). 

 

SKLEP 9: 

Svet zavoda je imenoval 3-člansko komisijo za izvedbo razpisa. To komisijo sestavljajo: 

Barbara Marhold, Majda Trampuš in Katja Vezjak. 

 

SKLEP 10:  

Če kandidira ravnateljica s tekočim mandatom, za izvajanje nalog v zvezi z razpisnim 

postopkom iz svoje pristojnosti, pooblastimo go. Eriko Pahor. 

 

 



 

 

   
 

AD 7: 

Ga. Katja Vezjak je predlagala, da je komunikacija  najhitrejša preko mailov, zato bo v prihodnje 

vabila na seje in spremembe pošiljala samo preko elektronske pošte. 

Prav tako je podala predlog za odpoved prisotnosti članov Sveta zavoda. Člani Sveta zavoda naj 

javijo morebitno odsotnost do 12.00  na dan seje, da se lahko seja še  pravočasno odpove.  

Člani Sveta zavoda so podali predlog o pošljanju SMS-ov, v primeru spremembe ure ali odpovedi. 

 

 

PRILOPGA: razpis 

Zapisala: 

Marjana HRAST 

Predsednica Sveta zavoda: 

Katja VEZJAK 

 


