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Zapisnik 2. seje Sveta zavoda OŠ Kungota  v šol. letu 2021/2022 

 

Datum: 8.12. 2021 

Kraj: likovna učilnica v OŠ Kungota (Plintovec 10c, 2201 Zg. Kungota) 

Prisotni: Tanja Radujković, Marija Kristan, Erika Pahor (sindikat SVIZ), Zdenka Keuc 

(ravnateljica), Tatjana Kren Hlebič, Tina Kren Mihajlović, Romana Senekovič, Mira Mislej, 
Mateja Kocbek, Albina Hrast. 

Opravičili: Barbara Potočnik, Kristina Maleš 

Odsotni: Gregor Koroša 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Sveta zavoda OŠ Kungota 

2. Sprejem dnevnega reda ter predlogi ali dopolnitve dnevnega reda 

3. Sprejem posodobljenega poslovnika Sveta javnega zavoda OŠ Kungota 

4. Volitve predsednika Sveta zavoda 

5. Predstavitev dela v šoli in v vrtcu v šol. letu 2021/2022 (samotestiranje učencev, 
hibridni pouk, realizacija LDN 2021/2022; redni/izredni inšpekcijski nadzori; predlog 

odpisa terjatev v obdobju med 2013-2019) 

6. Potrditev cenika storitev za koledarsko leto 2022. 

7. Pobude in predlogi 

 

ZAPISNIK 

Sejo je v začetku vodila ga. Kren Mihajlović (namestnica predsednice), saj Svet zavoda še 
nima predsednika. Volitve so bile v 4. točki dnevnega reda. 
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K1 

Na 1. seji ni bilo sprejetih sklepov. Ga. ravnateljica je opozorila na napako, da je v zapisniku  

1. seje zapisano, da je bila odsotna ga. Sandra Hlebič. Ge. Hlebič se je mandat kot 

predstavnice staršev otrok vrtca iztekel, saj v vrtcu nima več otrok. Tako je bilo potrebno 

imenovati novega predstavnika. Na sestanku sveta staršev vrtca OŠ Kungota, dne 27. 9.2021 
je bila na to mesto imenovana ga. Kristina Maleš.  

Na 1. seji sta bila predstavljena dva pomembna dokumenta: Poročilo o delu za šol. leto 
2020/21 ter Letni delovni načrt šole za leto 2021/2022.  

K 4. in 5. točki je bila dana dopolnitev, saj je ga. Kren Mihajlović predlagala, da bi 8. 4. 2022 

na šoli imeli kulturni dan, kjer si bi učenci od 1. do 5. razreda v KD Svečina ogledali gledališke 
predstave v organizaciji JSKD. Ga. ravnateljica je potrdila, da ima šola to v načrtu, koliko bo 

to omogočala takratna epidemiološka situacija v državi. 

 

Sklep 1: Z dvigom rok so člani Zavoda enoglasno potrdili Poročilo o delu za šolsko leto 
2020/21. 

Sklep 2: Z dvigom rok so člani Zavoda enoglasno potrdili LDN šole za šol. leto 2021/22. 

 

K2 

Ga. Kren Mihajlović je prebrala predlagani dnevni red. Pripomb nanj ni bilo. 

Sklep 3: Člani Zavoda so z dvigom rok potrdili dnevni red 2. seje Sveta zavoda. 

 

K3 

Ga. Zdenka Keuc je povedala, da je imel Sveta zavoda OŠ Kungota do sedaj poslovnik iz leta 

2016 po katerem je deloval.  Glede na upoštevane spremembe zakonodaje po ZOVFI-ju je 

sedaj poslovnik posodobljen in je v skladu s trenutno zakonodajo in ustanovitvenim aktom 

OŠ Kungota. Vsi člani Sveta zavoda so ob vabilu na to sejo v prilogi dobili tudi nov Poslovnik, 

da so se z njim predhodno seznanili. 

Sklep 4: Vsi člani Sveta zavoda OŠ Kungota so z dvigom rok potrdili nov Poslovnik o delu 

Sveta zavoda OŠ Kungota.  
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K4 

Ker prejšnja predsednica Sveta zavoda ni več zaposlena na OŠ Kungota, zavod potrebuje 

novo. Ga. ravnateljica je povedala, da zaposleni na OŠ Kungota podpirajo kandidatko, go. 

Tanjo Radujković. Ta se je s kandidaturo strinjala. Sledilo je javno glasovanje. 

Sklep5: Vsi prisotni člani Sveta zavoda OŠ Kungota so z dvigom rok potrdili novo 

predsednico ga. Tanjo Radujković. 

 

K5 

Nova predsednica je prevzela vodenje seje in pozvala go. ravnateljico naj predstavi delo v 

tem šolskem letu.  

Ga. ravnateljica je povedala, da se je zaradi Covida-19 že v mesecu maju 2021 pričelo 
prostovoljno samotestiranje učencev 3. VIO doma. To se je v mesecu novembru spremenilo 
na obvezno samostetiranje vseh učencev 3-krat tedensko (ponedeljek, sreda, petek) v šoli, 
pod nadzorom učiteljev.   

Povedala je, da učenci s samostetiranjem nimajo težav in da se od doma šolata le 2 učenca. 

Šola teste za samotestiranje učencem tudi posodi, saj je zgodi, da jih ti tudi pozabijo prinesti 

v šolo. Prav tako zaščitne maske. Doda še, da se od 15. 11. 2021 dalje samotestirajo vsi 

zaposleni na OŠ Kungota in V vrtcu pri OŠ Kungota, tudi tisti, ki so cepljeni ali preboleli.  

Trenutno sta dva oddelka (8.a in 9.b) v karanteni, kar pomeni, da v teh dveh razredih poteka 

hibridni pouk. To pomeni, da so učenci, ki so Covid-19 preboleli in tisti, ki so cepljeni, v šoli, 
ostali pa doma. Tak pouk ni najbolj kvaliteten, saj šola za to nima tehničnih pogojev. Se pa že 
iščejo možne rešitve, kako to popraviti. 

Poudarila je še, da mora biti učenec, četudi se šola od doma, pri pouku prisoten. Če pride v 
šolo zaradi ocenjevanja, pa mora opraviti testiranje za Covid-19 s potrdilom.  

Vse aktivnosti, ki so bile načrtovane v LDN OŠ Kungota v času od 1. 9. – 1. 12. 2021, so bile 

realizirane. Mednarodne izmenjave učencev, v sklopu različnih projektov, pa se bodo 
nadaljevale, ko bo to zdravstvena situacija v Evropi dopuščala.  

Ga. Keuc je povedala, da je na podlagi anonimnih prijav v zadnjem času na šoli bilo 11 
inšpekcijskih nadzorov. Le Šolski inšpektorat je v primeru dveh šol v naravi iz leta 2020 odkril 

nepravilnosti, saj je bilo, glede na število učencev, preveč spremljevalcev. Tako mora šola 
staršem povrniti znesek v višini 2,62 EUR (zimska šola v naravi 2020) in 0,33 EUR (šola za 
življenje v Libeličah). Eden od postopkov je še v teku, vsi ostali nadzori pa niso ugotovili 
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kršitev.  Vse podrobnosti o teh nadzorih in postopkih hrani ga. ravnateljica. Ga. ravnateljica 

je pri tem opozorila, da, kljub izrecni želji staršev po večjem številu spremljevalcev 

(predvsem razrednikov) teh v prihodnje ne bomo upoštevali, saj to pomeni zavestno kršitev 
veljavnega Pravilnika.  

Ga. ravnateljica je prav tako razložila, da ima šola do današnjega dne še za 40.802,29 € 
nepoplačanih terjatev s strani staršev. Odvetniška pisarna Vindiš in Fingušt, ki zastopa OŠ 
Kungota, je go. ravnateljico seznanila, da so izvršbe od februarja 2021 dalje neuspešne in ni 

pričakovati, da bi šola terjatve dobila izplačane. 

Ga. ravnateljica je še poudarila, da so stroški, ki jih ima OŠ Kungota z odvetniško pisano 
približno 2.000 € na leto. Kar pomeni, da ima šola več stroškov z vodenjem postopka kot 

dobimo sredstev od terjatev. Zato predlaga, da se terjatve v višini 40.802,29 € odpišejo v 

breme zavoda. Zavod bo ta sredstva pokril iz prihrankov zadnjega koledarskega leta. 

Sklep 6: Vsi prisotni so se z dvigom rok strinjali, da se terjatve v višini 40.802,29€ odpišejo z 

31. 12. 2021.   

S tem sklepom bo ga. Keuc seznanila tudi Občinski svet Občine Kungota 22. 12. 2021. 

K6 

Ga. ravnateljica je spomnila, da so se v zadnjem času dvignile cene energentov in surovin. Iz 
tega razloga so se dvignile tudi cene dobaviteljev hrane OŠ Kungota, četudi imajo z njimi 
podpisan okvirne sporazume.  Zato predlaga, da se zvišajo cene prehrane v šoli in vrtcu za 
12,5 %, kolikor znaša tudi dvig malice za učence v osnovni šoli s strani MIZŠ (Priloga 1).  

Sklep7: Vsi prisotni se z dvigom rok strinjajo z novim cenikom za prehrano v OŠ Kungota. 

(Priloga 1) 

Ga. ravnateljica prav tako predlaga, da se zviša cena jutranjega varstva za učence od 2. do 5. 
razreda. Trenutna cena je 8 € za celoten mesec in 4 € za polovico meseca.  

Ga. Pahor predlaga, da je cena polnega jutranjega varstva za učence od 2. do 5. razreda 10 € 
na mesec in cena za polovico meseca 5 €. Prisotni se z njo strinjajo, saj tudi ta cena ni visoka. 

Sklep 8: Vsi prisotni se z dvigom rok strinjajo z novim cenikom za jutranje varstvo v OŠ 
Kungota. 

K7 

Ga. ravnateljica je še dodala, da je v pripravi novi Pravilnik šolskega sklada. Poudarila je, da 

sta sklada vrtca in šole ločena. Po novem bo v šolskem skladu več sredstev namenjenih 

socialnemu transferju, saj bo tako več učencem omogočen nadstandardni program. 
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Spomnila je še, da lahko posameznik nameni 0,3% dohodnine tudi Šolskemu skladu, ko bo 
Šolski sklad OŠ Kungota uvrščen na seznam upravičencev pri FURS-u. 

Nov pravilnik bodo sprejeli člani Šolskega sklada OŠ Kungota do 17. 12. 2021. 

 

Seja se je zaključila ob 18.45. 

Zapisnik zapisala: 

mag. Marija Kristan  


