
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAPISNIK  2. REDNE SEJE SVETA ZAVODA OŠ KUNGOTA 

IN 2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ KUNGOTA 
 

ki je potekala v prostorih OŠ Kungota v Zgornji Kungoti,  

16.03.2017, ob 17. uri. 

 

 

DNEVNI RED:  

 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

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

3. Obravnava Poslovnega poročila za leto 2016 

4. Poročilo ravnateljice, vodij podružnic in pomočnice ravnateljice za vrtce za  

1. ocenjevalno obdobje 

5. Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice za leto 2016 

6. Prispela pošta (obratovanje enote vrtca v Sp. Kungoti v času poletnih in jesenskih 

počitnic) 

7. Predlogi, pobude, vprašanja 

8. Razno 

 

 

PRISOTNI ČLANI SVETA ZAVODA: Zdravka Požar, Gregor Koroša, Metka Ornik, Mira Mislej, 

Barbara Marhold, Barbara Plečko Oberčkal, Mojca Krepek, Majda Trampuš, Katja Vezjak 

 

OPRAVIČENI: Devana Blakaj, Ivica Partlič 

 

POVABLJENI: Lidija Pulko, ravnateljica; Nataša Satler, pomočnica ravnateljice za vrtce; Erika 

Pahor, sindikalna zaupnica šole; Duška Gutman, sindikalna zaupnica vrtca; Hedvika Lorber, 

računovodkinja; Sonja Emeršič, zapisnikarica. 

 

OPRAVIČENI: Igor Stropnik, župan občine 

 

PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV: Nevenka Maček, Janja Dajčman Waldhuber, Karolina 

Kokot, Lidija Petrovič, Simon Bunderla, Katja Šnuderl, Anita Šerbinek. 

 

ODSOTNI: Danijela Urbancl (opravičena), Natalija Bojić (opravičena), Martina Klinc (opravičena), 

Helena Kršič, Petra Gliebe, Mojca Dobnik (opravičena), Petra Kukovec, Aleksander Geršovnik 

(opravičen), Natalija Čelofiga, Melita Bojić (opravičena), Manuela Kapun, Marjan Kondrič, Doris 

Pavna Stanko. 

Osnovna šola Kungota 

Plintovec 010 C,  

2201  Zg. Kungota 

Telefon: 02 655 06 00 

Telefaks: 02 655 06 06 

GSM: +386 51 676 688 

http://www.os-kungota.si 

E-pošta: sola@os-kungota.si 

  

OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA 



 

 

Predsednica Sveta zavoda, gospa Katja Vezjak pozdravi prisotne na 2. Redni seji Sveta zavoda in 

Sveta staršev. Po pregledu liste prisotnosti je ugotovila, da je prisotnih dovolj članov, da je Svet 

zavoda sklepčen in da lahko veljavno odloča. 

 

AD 1)  

Na začetku prosi prisotne, da poslušajo sklepe zadnje, 1. redne seje, ki je bila 29. 9. 2016. 

 

SKLEP 1: Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 1. redne seje.  

 

AD 2)  

Ga. Katja Vezjak predlaga menjavo 3. in 4. točke dnevnega reda, saj lahko Svet staršev sejo, po 

obravnavi poročil ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja, zapusti. 

 

SKLEP 2: Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili spremenjen dnevni red 2. redne seje Sveta 

zavoda. 

 

AD 3)  

Predsednica napove obravnavo poročil za 1. ocenjevalno obdobje. 

 

Ravnateljica, gospa Lidija Pulko poda poročilo, ki je priloga zapisniku. Opozori na problematiko 

OPB, da je preveč interesnih dejavnosti ravno v tem času in predlaga, da se najdejo drugi termini. 

Vprašanj po končanem poročilu ni bilo. 

 

Gospa Barbara Plečko Oberčkal poda poročilo za podružnično šolo Svečina, ki je priloga zapisniku. 

Opozori na težave v šoli, ki je potrebna obnove (odpadanje ometa, potrebno pleskanje). Za 

poročevalko ni dodatnih vprašanj. 

 

Gospa Katja Vezjak povabi vse navzoče na prireditev ob 20. obletnici šole v Sp. Kungoti, ki bo 

31.03.2017 in poda poročilo za 1. ocenjevalno obdobje.  

Ga Mojca Krepek opozori na problematiko sanitarij na šoli v Sp. Kungoti, ki so potrebne obnove. 

Nadaljnjih vprašanj ni bilo. 

 

Poročilo za vrtce Zg. Kungota, Svečina in Sp. Kungota, je podala pomočnica ravnateljice za vrtce, 

gospa Nataša Satler, ki je tudi sporočila, da je še vedno nekaj prostih mest za vpis novincev. Poročilo 

je priloga zapisniku. 

 

SKLEP 3: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so bili seznanjeni s poročili za 1. ocenjevalno 

obdobje.  

 

Gospa Vezjak se zahvali predstavnikom Sveta staršev za prisotnost. Na tej točki zapustijo sejo. 

 

AD 4) 

Gospa Lidija Pulko in gospa Hedvika Lorber predstavita Poslovno poročilo za leto 2016, ki je 

priloga zapisniku.  

Gospa Pulko obvesti navzoče o odpovedi gospe Marije Ovčar, ki je bila zaposlena na delovnem 

mestu administratorka na OŠ Kungota in o njenem nastopu bolniškega staleža, ki še traja. Navzoče 

obvesti tudi o dolgotrajnem bolniškem staležu Tomaža Zorka in o trenutni situaciji zaposlenega. 

 

SKLEP 4: Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni s Poslovnim poročilom za leto 2016, ki so ga 

soglasno  sprejeli ter potrdili. 



 

 

Ravnateljica prosi Svet zavoda za soglasje za porabo nerazdeljenega dobička za nabavo potrebne 

opreme v kuhinji. 

 

Z dvigom rok je bil sprejet naslednji sklep. 

 

SKLEP 5: Člani Sveta zavoda dajejo soglasje k namenu porabe nerazporejenega dobička, za nabavo 

potrebne opreme v kuhinji. 

 

Po tej točki se  gospa Hedvika Lorber poslovi in zapusti sejo. 

 

Gospa Vezjak prosi za zamenjavo 5. in 6. točke dnevnega reda, saj ima povabljene predstavnice 

staršev za vrtec Sp. Kungota, ki sta že na šoli. 

 

Prisotni se strinjajo z menjavo 5. in 6. točke dnevnega reda.  

 

AD 5) 

Predstavnici staršev vrtca Sp. Kungota, gospa Ida Podgorelec Županec in Klavdija Urnaut se 

pridružita seji. Med prisotne razdelita dopis, s katerim naprošata, da se v času poletnih ter 

krompirjevih počitnic ponudi otrokom iz okraja Sp. Kungota z okolico, možnost obiskovanja vrtca 

oz. določitev pogojev za obratovanje vrtca v Sp. Kungoti. Prošnja za možnost (določitev pogojev) 

obratovanja vrtca v Sp. Kungoti je priloga zapisnika. 

 

Iz strani šole ter občine Kungota so izpostavljene težave povezane s celotno infrastrukturo; priprava, 

prevoz in razdelitev hrane, zagotovitev zadostnega števila vzgojiteljic, čistilk, obratovalni stroški ter 

predvsem zadostno število otrok v vrtcu. 

 

Aktivnosti v povezavi z odprtjem enote vrtca Spodnja Kungota so priloga zapisnika. 

 

SKLEP 5: Člani Sveta zavoda so po glasovanju z 8 glasovi ZA in 1 PROTI, odločili, da se enota 

vrtca Sp. Kungota poskusno odpre, ob predpostavki, da bo prijavljenih dovolj otrok. 

 

 

AD 6) 

Ga. Lidija Pulko in ostali gostje so, pred ocenjevanjem uspešnosti, sejo zapustili. 

 

Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja za leto 2016: 

 ocena za ga. Lidijo Pulko (v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016): člani Sveta zavoda so 

ocenili njeno delo z oceno 96,9 %. 

 

AD 7) 

Gospod Gregor Koroša posreduje vprašanje staršev, ki jih zanima zakaj morajo plačati stroške 

učiteljev v šoli v naravi. Sestava cene je bila pojasnjena na 1. roditeljskem sestanku. 

 

Ga. Katja Vezjak predlaga, da bi bili avtobusi za prevoz otrok manjši, saj ne zasedejo večino mest. 

Predstavnica občine pojasni, da so avtobusi izbrani na podlagi prijavljenih otrok na avtobusni 

prevoz. Starši si kasneje premislijo in sami vozijo otroke, zato mesta na avtobusih ostajajo prazna. 

 

 

 

 



 

 

AD 8) 

Gospa Metka Ornik je sprožila krajšo debato o ostajanju hrane. Ga. Vezjak pri nižjih razredih ni 

opazila, da bi bili otroci neješči, gospa Erika Pahor pa pove, da so otroci v višjih razredih precej 

izbirčni. Na splošno so z jedilnikom zadovoljni. 

 

 

Seja se je končala ob 19.30. 

 

 

 

Zapisnik zapisala:         Predsednica Sveta zavoda: 

 

Sonja Emeršič          Katja Vezjak 

 

 

 

 

Priloge: 

 lista prisotnosti na seji 

 poročilo ravnateljice za 1. ocenjevalno obdobje, 

 poročilo vodje podružnične šole v Svečini, 

 poročilo vodje podružnične šole v Sp. Kungoti, 

 Poslovno poročilo za leto 2016, 

 ocenjevalni listi – ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice, 

 prošnja za možnost (določitev pogojev) obratovanja vrtca v Sp. Kungoti, 

 aktivnosti v povezavi z odprtjem enote vrtca Spodnja Kungota, 

 glasovnice za sprejem sklepa o poskusnem odprtju enote vrtca Spodnja Kungota. 
       


