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 1. REDNA SEJA SVETA ZAVODA in 1. REDNA SEJA SVETA STARŠEV, 

 četrtek, 28. 9. 2017, ob 18. uri 

v prostorih OŠ Kungota v Zgornji Kungoti. 

 

 

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

Mislej, Barbara Plečko Oberčkal, Majda Trampuš, Katja Vezjak 

 

OPRAVIČENI: Devana Blakaj, Mojca Krepek, Ivica Partlič, Barbara Marhold 

 

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

Erika Pahor, sindikalna zaupnica šole; Duška Gutman, sindikalna zaupnica vrtca; Marija 

Hrastnik, Suzana Čavka Divčić, Nataša Podgoršek, Marija Kristan, vodja POŠ Svečina; Sonja 

Emeršič, zapisnikarica. 

 

ODSOTNI: Igor Stropnik; župan, Dušanka Vake. 

 

PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV: Bernarda Janžekovič Breznik, Aleksandra Gorjup,  

Tanja Lešnik Sel, Karolina Kokot, Mojca Dobnik, Krajnc Anita, Plohl Andrej, Gregor 

Koroša. Rosanda Koletnik, Karolina Kokot, Lidija Petrovič, Urška Hauptman, Anita 

Šerbinek. 

 

 

ODSOTNI: Natalija Bojić (opravičena), Helena Kršič, Petra Gliebe, Aleksander Geršovnik, 

Nevenka Maček, Natalija Čelofiga, Simon Bunderla, Alenka Valdhuber, Manuela Kapun, 

Marjan Kondrič. 

 

Predsednica Sveta zavoda ga. Katja Vezjak pozdravi prisotne na skupni 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, 3. redne seje, ki je bila 3. 7. 2017. 

 

SKLEP: Kadrovski in finančni načrt je bil z dvigom rok soglasno sprejet in potrjen. 

 

 

Osnovna šola Kungota 
Plintovec 10 c 
2201  Zg. Kungota 

Telefon: ŠOLA 02 655 06 00 ,  

Faks: 02 655 06 06 
VRTEC 02 655 06 12 
GSM: +386 51 676 688 
http://www.os-kungota.si 
E-pošta: sola@os-kungota.si 

Davčna št. SI 58552561 

Matična št. 5085152000 

Podračun UJP Slovenska Bistrica  

št. 0125 5603 0659 560 
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Gospa Vezjak predstavi današnji dnevni red ter prosi za sprejem dnevnega reda oz. predloge 

sprememb ali dopolnitve le-tega. 

 

AD 2: 

DNEVNI RED:  

 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

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

3. Poročilo o NPZ za 6. in 9. razred v šolskem letu 2016/2017 z analizo in usmeritvami 

4. Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2016/2017 za matično šolo,  

podružnici in vrtec 

5. Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2017/2018 za matično šolo,  

podružnici in vrtec 

6. Predlogi, pobude, vprašanja 

 

 

SKLEP 1: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so sprejeli in potrdili dnevni red današnje 

seje Sveta zavoda. 

 

 

AD 3: 

 

Predsednica napove obravnavo poročil o NPZ-jih za 6. in 9. razrede.  

 

Za slovenski jezik je poročala učiteljica slovenščine, gospa Nataša Novak Mulej. Poročila so 

priloge zapisnika. Dodatnih vprašanj za poročevalko ni bilo. 

 

Za matematiko je poročala učiteljica matematike, ga. Marija Hrastnik. Poročilo je priloga 

zapisnika. Dodatnih vprašanj ni bilo. 

 

Za angleški jezik je poročala ga. Nataša Podgoršek, ki je poudarila, da se veliko število 

učencev bralnih nalog slabo ali sploh ne lotevajo kar kaže na odpor do branja in splošno šibko 

bralno kondicijo. Poročilo je priloga zapisniku, dodatnih vprašanj za poročevalko ni bilo. 

 

Za predmet biologije je poročala ga. Suzana Čavka Divčić, poročilo je priloga zapisniku. 

Poudarila je, da učenci premalo ponavljajo, utrjujejo snov, premalo berejo in sami ne 

pokažejo zanimanja za dodatno izobraževanje. Vprašanj za poročevalko pri tej točki ni bilo. 

 

Gospa Vezjak pozove prisotne na glasovanje. Z dvigom rok je bil soglasno sprejet naslednji 

sklep: 
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SKLEP 2: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so bili seznanjeni s poročili NPZ-jev za 

učence 6. in 9. razredov pri predmetih matematika, slovenski jezik, angleški jezik in 

biologija. 

 

Gospa Vezjak se na tem mestu zahvali poročevalcem za podajo poročil. Poročevalke so sejo 

zavoda na tej točki zapustile. 

 

 

AD 4: 

 

Sledila so poročila o uresničevanju LDN-ja za šolsko leto 2016/2017. Gospa predsednica je 

pozvala poročevalce h kratki predstavitvi svojih poročil. 

 

Najprej je predala besedo gospe ravnateljici Lidiji Pulko. 

 

Gospa Lidija Pulko je poročala o realizaciji LDN za centralno šolo. Poročilo je priloga 

zapisnika ter objavljeno na spletni strani šole. Vprašanj po končanem poročilu ni bilo. 

 

Gospa Barbara Plečko Oberčkal je podala poročilo o realizaciji LDN za podružnico Svečina.  

Poročilo je priloga zapisnika. Vprašanj po končanem poročilu ni bilo. 

 

Za podružnično šolo Spodnja Kungota je poročala ga. Katja Vezjak.  

Izpostavila je problematiko zadrževanja otrok v okolici šole in s tem povezani vandalizem, 

popivanje. Razvije se krajša razprava. Ga. Metka Ornik je vprašala zakaj se ne zaklepa kot v 

preteklosti? Ga. Vezjak odgovori, da je dobila navodila, da mora biti šolsko dvorišče in 

igrišče vsem dostopno, saj gre za javno lastnino in je namenjeno dobronamernemu druženju. 

Ga. Barbara Plečko Oberčkal pove, da imajo podobne težave tudi na POŠ Svečina.  

Ga. Nataša Satler opozori na problematiko pasjih iztrebkov, saj jih najdejo tudi v otroških 

peskovnikih.  

 

Gospa Nataša Satler je poročala o realizaciji LDN za vrtce. Poročilo je priloga zapisnika. 

Vprašanj po končanem poročilu ni bilo. 

 

Gospa Vezjak pozove prisotne na glasovanje. Z dvigom rok je bil soglasno sprejet naslednji 

sklep: 

 

SKLEP 3: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so bili seznanjeni s poročili o 

uresničevanju LDN za šolsko leto 2016/2017. Poročila so bila sprejeta. 

 

AD 5: 

 

Sledila so poročila o predlogih LDN-jev za šolsko leto 2017/2018. Gospa predsednica je 

prosila poročevalce, da preberejo predloge za posamezne enote. 

 

Ravnateljica, gospa Lidija Pulko je poročala o predlogu Letnega delovnega načrta za 

centralno šolo. Poročilo je priloga zapisnika. 
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Gospo Tanjo Lešnik, predstavnico 3. razreda na matični šoli, zanima, ali bodo v letošnjem 

letu na šoli kakšni tečaji računalništva za tretješolce? Ravnateljica odgovori, da če bi bilo 

dovolj kandidatov, da bi se lahko organizirala interesna dejavnost računalništva, ki pa je že 

organizirana v 4. razredu. Učiteljice razrednega pouka so mnenja, da je računalništvo za tretji 

razred še prehitro, saj bi otroci pričakovali igranje iger, učili se ne bi. 

 

Predlog Letnega delovnega načrta za podružnico Svečina je podala vodja podružnice, ga. 

Marija Kristan. Poročilo je priloga zapisnika. 

Ga. Kristan poudari, da je šola praznovala 130 let in da je že zelo dotrajana in potrebna 

obnove. 

Gospa Urška Hauptman, predstavnica staršev 1. razreda pove, da so se na roditeljskem 

sestanku s staršu pogovarjali o skupni združitvi in promociji OŠ Svečina, da bi se vpisalo več 

otrok, saj jo v letošnjem šolskem letu obiskuje samo 28 otrok v vseh petih razredih.  

 

Gospa Katja Vezjak je poročala o predlogu Letnega delovnega načrta za podružnico Spodnja 

Kungota. Poročilo je priloga zapisnika. Dodatnih vprašanj ni bilo. 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtce, gospa Nataša Satler je poročala o predlogu Letnega 

delovnega načrta za vrtce. Opozori, da je v letošnjem šolskem letu prišlo do spremembe pri 

programih vrtca, saj so bili poldnevni in krajši programi ukinjeni. S 1.9.2017 veljajo samo 

celodnevni programi za otroke 1. in 2. starostnega obdobja. Predlog poročila je priloga 

zapisnika, dodatnih vprašanj ni bilo. 

 

Gospa Vezjak pozove prisotne na glasovanje. Z dvigom rok je bil soglasno sprejet naslednji 

sklep: 

 

 

SKLEP 4: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so bili seznanjeni s predlogi LDN-jev za 

tekoče šolsko leto. LDN-ji so bili sprejeti. 

 

 

AD 6: 

 

Razvije se krajša razprava o varni poti v šolo. Starši opozorijo na nevaren prehod za pešce pri 

gostilni Arzenškov Hram, kjer ni varnega prehoda za prečkanje ceste. 

Gospa Anita Šerbinek poudari problematiko prevoza svečinskih otrok v šolo. Polovica otrok 

prevoza nima zagotovljenega. Večkrat so se že obrnili na župana, vendar neuspešno. 

Predstavnica občine bo prenesla informacije na občino, kjer se bodo pogovorili o teh 

problemih. 

 

Gospo Mojco Dobnik zanima kaj bo šola naredila glede slabše razgledanosti otrok (kot je v 

svojem poročilu o NPZ-jih omenila ga. Čavka Divčić), kakšni bodo ukrepi, kakšne časovne 

roke si bodo zadali in kdo je pravzaprav odgovoren za takšno stanje. Predsednica Sveta 

zavoda, ga. Vezjak predlaga, da se na naslednjem učiteljskem zboru obravnava to tematiko, 

da se podajo predlogi in rešitve. Prisotni se s tem strinjajo. 
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Starši so zaskrbljeni tudi zaradi prekratkega časa za kosilo otrok in ravnateljica pove, da je 

ravno ta tema trenutno v obdelavi, da usklajujejo avtobusne prevoze s časom kosila.  

Starši opozorijo tudi na visok strošek šole v naravi in o možnostih obročnega odplačevanja.  

 

Gospa Vezjak je zelo zadovoljna z napredkom sodelovanja staršev z učitelji in upa, da bo v 

prihodnje sodelovanja še več. Predstavnikom sveta staršev se zahvali za prisotnost, člane 

Sveta zavoda pa prosi, da za par minut še ostanejo prisotni. 

 

Predstavniki Sveta staršev zapustijo sejo ob 20.30 uri. 

 

Gospa Vezjak prosi gospo Lidijo Pulko, da predstavnikom Sveta zavoda predstavi cenik 

storitev. Cenik je priloga zapisnika. Spregovori tudi o najemu telovadnice v Sp. Kungoti, ki jo 

bo odslej oddajal Zavod OŠ Kungota (doslej Občina Kungota). 

 

Podaljša se tudi popoldansko varstvo v Sp. Kungoti, ki bo do 16.30 in bo plačljivo. Velja 

samo za podružnično šolo Spodnja Kungota. 

 

 

SKLEP 5: Člani sveta zavoda so bili seznanjeni z dopolnjenim cenikom storitev. Cenik 

so soglasno potrdili.  

 

 

Seja se je končala ob 20.45. 

 

 

 

Zapisala: Sonja Emeršič     Predsednica Sveta zavoda: 

 

                    Katja Vezjak 

 

 

 

  

 

 


