
 

 

 

ZAPISNIK 7. seje Sveta zavoda OŠ Kungota,                      

ki je bil v ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 18.00 v prostorih        

OŠ Kungota 

 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje; 

2. sprejem dnevnega reda ter predlogi spremembe ali dopolnitve 

dnevnega reda; 

3. razrešitev ravnatelja; 

4. prispela pošta; 

5. predlogi, pobude, vprašanja. 

PRISOTNI: 

Katja VEZJAK, Majda TRAMPUŠ, Gregor KOROŠA, Barbara MARHOLD, 

Zdravka POŽAR, Barbara PLEČKO OBERČKAL, Mira MISLEJ, Metka ORNIK, 

Mojca KREPEK, Ivica PARLIČ 

POVABLJENI: 

Marjana HRAST 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

 Devana BLAKAJ 

 



AD1: 

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

Dejala je, da so vsi člani Sveta zavoda prejeli zapisnik in so ga tudi 

prebrali. Predsednica Sveta zavoda je želila, da se k zapisniku prejšnje 

seje doda tudi tisto, kar je ga. Šmajs spraševala glede Kadrovskega 

načrta. 

SKLEP: 

Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 6. redne seje 

Sveta zavoda. 

AD2: 

Predsednica  Sveta zavoda je vprašala, če ima kdo kakšno dopolnitev 

dnevnega reda. Ker ni bilo dopolnil k dnevnemu redu, so člani Sveta 

zavoda sprejeli dnevni red. 

SKLEP: 

Člani svet zavoda so sprejeli dnevni red današnje seje. 

AD3: 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Katja Vezjak, je povedala, da je g. 

ravnatelj poslal dopis za razrešitev ravnatelja. Predsednica je prebrala 

njegov dopis za razrešitev  ravnatelja. 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da se g. ravnatelj ne more razrešiti 

s 1. julijem, temveč s 13. julijem 2015. Prav tako se mora določiti vršilec 

dolžnosti. 

SKLEP: 

Člani Sveta zavoda so na 7. redni seji, na kateri je 

obravnaval ravnateljev dopis in ravnatelja na njegovo 

zahtevo tudi razrešil. Svet zavoda je na tej seji na 

podlagi prve alineje drugega odstavka 38. člena Zakona 

o zavodih, ki pravi "direktor je lahko razrešen pred 

potekom časa, za katerega je imenovan. Pristojni organ 

je dolžan razrešiti direktorja, če direktor sam zahteva 

razrešitev", sprejel naslednji sklep: Dne 6. 7. 2015 je 



svet zavoda razrešil Vojislava Lazareva s funkcije 

ravnatelja zavoda OŠ Kungota. 

Postopek razrešitve, ki je bil uveden na podlagi 3. in 4. alineje 2. 

odstavka 38. člena Zakona o zavodih, na 3. redni seji Sveta zavoda 

OŠ Kungota, 15. 1. 2015, se tako ustavi. 

 

Predsednica Sveta zavoda je dejala, da je po razrešitvi ravnatelja 

potrebno imenovati vršilca dolžnosti  OŠ Kungota. V kolektivu sta se za 

vršilca dolžnosti pojavili dve imeni in sicer ga. Lidija Pulko in ga. Marjana 

Hrast.  

Sledilo je tajno glasovanje. Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda. 

Izpolnjene glasovnice se dajejo v mapo. 

Komisija v sestavi Mira Mislej in Barbara Marhold sta glasovnice 

pregledali, če so veljavne, prešteli sta glasove in podali  rezultate. Ga. 

Lidija Pulko je prejela 7 glasov, ga. Marjana Hrast 3 glasove. 

SKLEP: 

Na podlagi 54. člena Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) je 

svet zavoda OŠ Kungota na isti seji dne 6. 7. 2015 sprejel 

sklep o imenovanju vršilke dolžnosti. Za vršilko dolžnosti 

ravnatelja OŠ Kungota se imenuje Lidija PULKO. 

 

AD4: 

Ta točka je bila obravnavana pri točki 3. 

 

 

 

 

 



AD5: 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Katja Vezjak,  je dejal, da se na šoli 

začenja novo poglavje, kjer bo delo lahko potekalo nemoteno, da se bo 

delalo v skladu z zakonodajo in pravilniki. 

 

Zvočni zapis je priloga k zapisniku. 

 

 

Zapisala:                                                       Predsednica Sveta zavoda: 

Marjana HRAST                                              Katja VEZJAK 


