ZAPISNIK
sestanka Sveta zavoda OŠ Kungota, ki je bil 30. 9. 2014 v
prostorih šole
DNEVNI RED:
1. pozdrav novoimenovanim članom Sveta zavoda;
2. konstituiranje Sveta zavoda, izvolitev predsednika in njegovega
namestnika;
3. poročilo o NPZ za 6. in 9. razred z analizo in usmeritvami;
4. predlog poročila o uresničevanju LDN za šolsko leto 2013/14;
5. predlog LDN za šolsko leto 2014/15;
6. pravila o šolski prehrani;
7. cena storitev;
8. pobude in predlogi.
PRISOTNI: Barbara Marhold, Devana Blakaj, Mira Mislej, Katja Vezjak,
Barbara Plečko Oberčkal, Metka Ornik, Ivica Partlič, Majda Trampuš, Mojca
Krepek, Gregor Koroša.
POVABLJENI: Erika Pahor, Diana Hausvirt, Igor Stropnik, Vojislav
Lazarev, Marjana Hrast.
OPRAVIČENO ODSOTNA: Zdravka Požar

AD 1:

Bivša predsednica Sveta zavoda OŠ Kungota, ga. Marija Erjavičnik, je
pozdravila vse navzoče. Novoizvoljenemu Svetu zavoda je zaželela
uspešno vodenje in delo. Nato je ga. Marija Erjavičnik zapustila sejo Sveta
zavoda.

AD 2:

G. ravnatelj je pozdravil vse navzoče. Navzoči novi člani Sveta zavoda so
se predstavili.
G. ravnatelj je dejal, da je v Poslovniku Sveta zavoda zapisano, da Svet
zavoda šteje 11 članov, in sicer: 3 predstavnike ustanoviteljice, 3
predstavnike staršev ter 5 predstavnikov šole oz. vrtca.

G. ravnatelj je povedal, da so volitve za imenovanje predsednika Sveta
zavoda javne in prav bi bilo, da bi bil predsednik Sveta zavoda delavec
šole oz. vrtca, namestnik predsednika pa predstavnik ustanoviteljice oz.
predstavnik staršev.
G. ravnatelj je predlagal za predsednico Sveta zavoda go. Barbaro Plečko
Oberčkal, za namestnika Sveta zavoda pa go. Majdo Trampuš.
Ga. Majda Trampuš je dejala, da je dobila informacijo, da je med delavci
šole dobila največjo podporo ga. Katja Vezjak in da je prav, da je ravno
ga. Katja Vezjak predsednica Sveta zavoda.
Ga. Barbara Plečko Oberčkal je povedala, da sama ni mogla dobiti več kot
6 glasov, ker je na podružnici le 6 delavcev. Tudi ga. Barbara Marhold je
povedala, da ni mogla dobiti več glasov, kot je delavcev vrtca.
Ga. Trampuš je predlagala, da damo vse tri predloge na glasovanje. Ga.
Oberčkal se je strinjala s tem predlogom.
Ga. Devana Blakaj je dejala, da moramo vsi skupaj postati ena šola,
čeprav se čutijo razlike med matično šolo in podružnicami – na
podružnicah se manj investira kot na matični šoli.
G. Koroša je dejal, da je dobro, da se predsednici sami predstavita, da se
bodo lažje odločili, kdo bo predsednik.
Ga. Katja Vezjak se je predstavila, povedala, da bo kot predsednica Sveta
zavoda poskrbela, da bodo vsa vprašanja slišana, da bo predloge tudi
upoštevala, da bo delala po vseh pravilnikih, da bo poskrbela za dobro
klimo, komunikacijo in da bo reševala probleme v dobro vseh.
Ga. Barbara Plečko Oberčkal je dejala, da je to tudi njena vizija, da se
dela dobro vsem, ki so vključeni v zavod.
Sledilo je javno glasovanje. Ga. Barbara Plečko Oberčkal je dobila 1 glas.
Ga. Katja Vezjak je dobila 9 glasov. Ga. Majda Trampuš je dobila 10
glasov za podpredsednico Sveta zavoda.
SKLEP:
Ga. Katja Vezjak je nova predsednica Sveta zavoda,
namestnica pa ga. Majda Trampuš.

njena

Ga. Katja Vezjak je prevzela nadaljnje vodenje seje Sveta zavoda.
Povedala je, da se zaveda velike odgovornosti, ki jo je z izvolitvijo
prevzela in se je dotaknila današnjega dnevnega reda. Dejala je, da bi
morali današnji dnevni red potrditi. Dejala je, da ne ve, če lahko na
današnji seji vsa poročila sprejmemo, čeprav je 30. september tisti
datum, ki je za šole obvezujoč. Podala je tudi predlog, da bi točke od 3 do
7 danes s seje črtali.

Ga. Mojca Krepek je dejala,da je bila izvoljena šele 29. 9. 2014 in ni
uspela predelati gradiva, ki so na spletni strani šole.
Ga. Barbara Marhold je dejala, da je LDN bil obravnavan na pedagoški
konferenci v vrtcu.
G. ravnatelj je dejal, da so bila vsa poročila LDN-jev obravnavana in
sprejeta na pedagoški konferenci delavcev šole in Svetu staršev.
G. Koroša je dejal, da ne razume, zakaj bi zavirali sprejem teh
dokumentov, če smo jih že slišali in so bila vsa poročila sprejeta.
Ga. Krepek je dejala, da ne pozna vsega gradiva za sprejem in da se
lahko pri glasovanju vzdrži.
G. ravnatelj je dejal, da so vsa poročila na spletni strani šole.
G. Koroša je dejal, da moramo biti realni glede na to, koliko lahko mi
spremenimo in ne ve, kaj lahko spremenimo.
Ga. Katja Vezjak je dejala, da lahko gre na škodo Sveta zavoda, če člani
Sveta zavoda ne poznajo vsebine gradiv in da imajo vsi člani pravico
spoznati vsa poročila preden glasujejo. Lahko pa se naredi tudi
korespondenčna seja. Dejala je še, da se zaveda svoje odgovornosti, da
mora za svojim podpisom tudi stati.
G. Koroša je dejal, da so predstavniki Sveta staršev vsi glasovali in potrdili
vsa poročila, ki so na današnjem dnevnem redu.
G. ravnatelj je dejal, da vsa poročila poznajo tudi strokovni delavci šole in
da so bila poročila sprejeta.
Ga. Katja Vezjak je dejala, da so glasovi, ki jih je dobila na volitvah zelo
pomembni, za njo stojijo delavci šole, ki so ji izrazili zaupanje.
G. ravnatelja je zanimalo, zakaj njen podpis.
Ga. Katja Vezjak je dejala, da je prebrala v Poslovniku in da skupaj
odločamo in da se bodo držali 27. člena tega Poslovnika.
Ga. Majda Trampuš je dejala, da podpira predsednico, ker vsi člani Sveta
zavoda, ki so tukaj, ne vedo, zakaj so tukaj. Dobro bi bilo, da bi po emailu dobili gradivo, čeprav tudi iz gradiva ne izveš veliko. Povedala je še,
da se LDN sprejema na različnih sejah, žal je postopek takšen, da je
potrebno določena gradiva poslušati večkrat.
G. ravnatelj je dejal, da je LDN ciljna skupina za učence, učitelje in starše.

Ga. Devana Blakaj je dejala, kaj nas stane, če delamo korektno in da se
še enkrat sestanemo. Če vsi člani Sveta zavoda ne poznajo gradiva, je
prav, da se skličemo še enkrat.
Ga. Mojca Krepek je dejala, da so gradiva obsežna in da je prav, da si
vzamemo čas, da gradivo natančno predelamo in si potem ustvarimo
svoje mnenje. Ko imamo svoje mnenje, lahko na seji zastavimo konkretna
vprašanja.
Ga. Katja Vezjak je predlagala naslednji sklep.
SKLEP: Z današnjega sestanka Sveta zavoda se črtajo vse točke od
3 do 7 in te se točke bodo obravnavale na naslednji seji.
Člani Sveta zavoda so se strinjali z dnevnim redom.
Ga. Katja Vezjak je dejala, da se bo seja nadaljevala s tajno točko in da
morata g. ravnatelj in zapisničarka sejo zapustiti.
G. ravnatelja je zanimalo, zakaj.
Ga. Katja Vezjak je dejala, da je to možno (Poslovnik o delu sveta šole-3.
člen in ODLOK o ustanovitvi javnega VIZ-zavoda – 22. člen).
G. ravnatelj je dal pobudo, da bi se zadnja točka obravnavala pred tajno
točko.

AD 3:

G. ravnatelj je dejal, da je potrebno sklicati naslednjo sejo Sveta zavoda
okrog 20. oktobra 2014, ker je potrebno sprejeti sklepe o spremembi
kadrovskega in finančnega načrta.
Zapisala:
Marjana Hrast

Predsednica Sveta zavoda:
Katja Vezjak

