
 
 

 

 

 

 

ZAPISNIK 6. REDNE  SVETA ZAVODA OŠ KUNGOTA, ki je 
bil v četrtek, 4. 6. 2015 v prostorih šole. 

 
 

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

2. sprejem dnevnega reda ter predlogi spremembe ali dopolnitve 

dnevnega reda; 

3. Načrt dela za leto 2015; 

4. Finančni načrt za leto 2015; 

5. Kadrovski načrt za leto 2015; 

6. predlogi, pobude, vprašanja. 

 

 

PRISOTNI: 

Barbara MARHOLD, Mira MISLEJ, Katja VEZJAK, Barbara PLEČKO 

OBERČKAL, Majda TRAMPUŠ, Zdravka POŽAR 
 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Devana BLAKAJ, Metka ORNIK, Mojca KREPEK 

 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI: Gregor KOROŠA, Ivica PARTLIČ 

 

POVABLJENI: Vojislav LAZAREV, Erika PAHOR, Simona ŠMAJS, Marjana 

HRAST, Hedvika LORBER 

 

 

AD1: 

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

povedala, da je današnja seja sklicana na predlog g. ravnatelja. 

Predsednica Sveta zavoda je dejala, da je potrebno popraviti zapisnik 
glede imenovanja predstavnice staršev iz vrtca v Svet zavoda in sicer je 

predstavnica ga. Mojca KREPEK. 

 

SKLEP: 

Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 5. redne seje Sveta zavoda. 

 

 



AD2: 

Predsednica Sveta zavoda je prosila, da se doda točka dnevnega reda 

zaradi prispele pošte. Točko pošta bi dodali pod točko 6. 

SKLEP: 

Člani sveta zavoda so dopolnili dnevni red s točko Pošta. 

 

AD3: 

G. ravnatelj je predstavil Načrt dela za leto 2015. Sledila je razprava, ki je 

na zvočnem posnetku. 

SKLEP:  
Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni z Načrtom dela za leto 2015. 

 

AD4:  

Ga. računovodkinja, Hedvika LORBER, je člane Sveta zavoda seznanila s 

Finančnim načrtom za leto 2015. Sledila je razprava, ki je razvidna iz 

zvočnega posnetka. 

SKLEP: 

Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni s Finančnim načrtom za leto 

2015. 

 

AD5: 

G. ravnatelj je člane Sveta zavoda seznanil s Kadrovskim načrtom za leto 
2015. Sledila je razprava, ki je razvidna iz zvočnega posnetka. 

Ga. predsednica, Katja VEZJAK, je pri tej točki prebrala prispelo pošto, ki 

jo je poslala ga. Lidija PULKO. 

SKLEP: 

Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni s Kadrovskim načrtom za leto 

2015 in ugotovili določene nepravilnosti. G. ravnatelj  mora 

omenjene nepravilnosti  popraviti in obrazložiti ter podati  odgovor 

do 20. 6. 2015. 

Kadrovski načrt je bil sprejet s 4 glasovi za in 2 glasova proti. 

 

AD6: 

Ta točka je bila obravnavana pri točki 5. 

 
AD7: 

G. ravnatelj je podal pridobitve, ki smo jih pridobili v zadnjem času in 

sicer: uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred, pridobitev štirih računalnikov, 

pridobili naziva Kulturna šola ter poročilo inšpekcijskega nadzora. 

 

 

 

Zapisala:                                                       Predsednica sveta zavoda: 

Marjana HRAST                                              Katja VEZJAK 


