
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik 1. seje sveta zavoda v šolskem letu 2022/2023 

Datum: 29. 9. 2022 

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

Prisotni: 

- predstavniki zaposlenih: Tanja Radujković, Marija Kristan, Mira Mislej, Mateja Kocbek, Andreja Jančič. 

- predstavniki staršev: Tatjana Kren Hlebič, Samra Kramberger, Kristina Maleš. 

- ga. Zdenka Keuc ravnateljica OŠ Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota, poročevalka  

Opravičeno odsotni:  

- predstavnik ustanovitelja: Tina Kren Mihajlović, Barbara Potočnik. 

Odsotni:  

- predstavnik ustanovitelja: Romana Senekovič. 

 

Dnevni red: 

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

2. Sprejem dnevnega reda ter predlogi ali dopolnitve dnevnega reda 

3. Poročilo o delu šole in vrtca za šol. leto 2021/2022 

4. Predstavitev letnega delovnega načrta OŠ Kungota za šol. leto 2022/23 

5. Obravnava pravilnika o prodaji blaga in storitev na trgu; predlog cenika za šol. leto 2022/23 

6. Pobude in predlogi 

Sejo je vodila predsednica Sveta zavoda ga. Tanja Radujković, ki je prisotne pozdravila in pričela z razpravo. 

 

 

K1 Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta zavoda OŠ Kungota, ki je bila 8. 12. 2022. 

SKLEP 1: Svet zavoda je z dvigom rok soglasno potrdil zapisnik zadnje seje. 



 

 

 

 

 

K2 Sprejem dnevnega reda ter predlogi ali dopolnitve dnevnega reda 

SKLEP 2: Svet zavoda je z dvigom rok soglasno potrdil dnevni red prve seje Sveta zavoda. 

 

K3 Poročilo o delu šole in vrtca za šol. leto 2021/2022 

Besedo prevzame ga. Zdenka Keuc ravnateljica OŠ Kungota. Pove, da se je ga. Polajžer opravičila in je odsotna 

zaradi bolezni. Zato bo poročilo o delu za vrtec naknadno predstavljeno. 

Ga. Keuc predstavi delo šole v šolskem letu 2021/22. Najprej predstavi prednostne naloge.  

1. V lanskem šolskem letu je bila v ospredju dopolnitev IKT opreme, saj je bila v preteklosti slaba pokritost. 

Uredil se je službeni in šolski  e-mail predla za učence, skupna spletna stran za Zavod OŠ Kungota in Vrtec 

pri OŠ Kungota. Preteklo šolsko leto se je  menjalo do 50% celotne IKT opreme. Poudari, da so nam bili v 

letu 2020/21 v pomoč starši in občina z rabljeno opremo. Nova oprema se je nabavila s projektnimi sredstvi. 

Pri tem še doda, da bo v tem šol. letu poudarek na izobraževanjih zaposlenih, v izvedbi Arnes, ZRŠS – dvig 

digitalnih kompetenc. Za letošnje leto prednostna naloga, poleg dviga digitalnih kompetenc zaposlenih,  

ureditev virtualne zbornice.  

2. Akcijski razvojni načrt je pripravljen do leta 2025. Ravnateljica pove, da je zavod trenutno finančno stabilen, 

vendar dvig cen energentov, storitev in materiala, to ogroža. 

3. Prednostna naloga, ki v šol. letu 2021-22 ni bila realizirana, je učilnica v naravi, ki je nujno potrebna  tudi z 

vidika prostorske stiske. Upamo na realizacijo v novem šol. letu, saj je pomoč lokalne skupnosti nujno 

potrebna.  

4. Sanacija športnega igrišča je v teku, šola bo v oktobru 2022 sodelovala na prireditvi ob otvoritvi športnega 

parka, saj je OŠ Kungota in Vrtec pri OŠ Kungota eden od partnerjev.  

5. Ureditev kolesarnice je v letu 2021-22 ostala nerealizirana in se prenaša v naslednje šolsko leto.  

6. V preteklem šolskem letu so izdali 3 izvode šolskega časopisa v digitalni obliki. Ravnateljica prisotnim 

razloži, da je e-oblika trenutno edina možna realizacija, saj s prodajo tiskanih izvodov, ne bi pokrili stroške 

tiska. 

7. Ocena kakovosti vzgojno izobraževalnega dela je sestavljena iz več elementov. Eden od njih so rezultati na 

NPZ.  Ravnateljica pove, da z rezultati NPZ za leto 2021-22 ne morejo biti zadovoljni   in zato iščejo načine 

kako učence spodbuditi k bolj zavzetemu učenju in višji kakovosti končnih dosežkov. Bolj, kot  so učenci 

starejši nižja je aspiracija do visokih dosežkov. Premalo je dela z nadarjenimi učenci, prav tako je premalo 

dodatnega pouka.  



 

 

 

 

Sledila je predstavitev materialnih pogojev dela  OŠ Kungota s podružnicami,  predstavitev  opravljenih tekočih in 

nujnih vzdrževalnih del v šolskem letu 2021/22. Ga. Keuc znova poudari, da so vse učilnice opremljene s projektorji, 

računalniki, večina tudi z interaktivnimi tablami. Veliko opreme je bilo nabavljeno, menjano lani. Prav tako so s 

sredstvi občine leta 2022 uredili celotno varnostno in dnevno razsvetljavo na vseh treh enotah, obnovili vse žaluzije v 

Sp. Kungoti in v Vrtcu Zg. Kungota, menjali lovilec maščob na PŠ Sp. Kungota (šola, vrtec), uredili arhivski prostor 

na matični šoli, zamenjali ključe in ključavnice na matični šoli, delno uredili zunanje klopi, koše, uredili klima naprave 

v prostorih DSP, popravili požarna vrata na matični šoli, obnovili zunanja igrala za 1. VIO na vseh treh lokacijah šole, 

izvedli vsa vzdrževalna in servisna dela na objektih OŠ Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota.  

Iz lastnih sredstev so uredili internetno povezavo na PŠ Sp. Kungota, klima napravo v tajništvu, računovodstvu ter 

zbornici matične šole, nakupili  30 računalnikov, 8 zaslonov za računalniško učilnico, 5 širokokotnih projektorjev, 

večje platno (3x4 m), knjižna gradiva za bralno značko, 12 mikroskopov, opremo za pouk naravoslovja, tehnike, 

športne vzgoje, opremo, ki podpira računalniško podprto eksperimentalno delo pri fiziki, kemiji, biologiji, zaščitno 

opremo za učitelje športne vzgoje. 

Sledilo je poročilo o realizaciji razširjenega programa RAP. Ob predstavitvi je ga. Keuc povedala, da je bil program 

zelo dobro izpeljan, pri tem je izpostavila da je bil izveden le en »kul« večer, kajti obisk je bil minimalen. Pove, da se 

zaključuje projekt POGUM in  ERASMUS + Integra, kjer  lani  gostili udeležence iz Estonije, Latvije in Litve; Naši 

učenci so bili v Estoniji in Litvi,  v oktobru 2022 gredo  v Latvijo.  Lani so bile izvedene 3 aktivnosti in povezovanja OŠ 

Kungota s Sternschule Deutschlandsberg iz Avstrije. ERASMUS+ Promote Your Neighbour se letos nadaljuje skozi 

celo šol. leto.   Prav tako je bil realiziran projekt  SPIRIT, ki  podpira podjetniške kompetence.  

Ga. ravnateljica je predstavila rezultate tekmovanj, ki so jih dosegli učenci na različnih tekmovanjih v šoli in zunaj nje, 

in izpostavila, da so bili rezultati boljši kot v letu 2020-21.  Posebej je  izpostavila dobre dosežke na področju likovne 

umetnosti.  

PEVSKI ZBOR, ki je kljub težavam z odsotnostjo izvedel 16 nastopov v šoli in občini Kungota. Sodelovanje s šolo v 

Gamlitzu in vrtcem RATCH se je zaključilo s skupnim pohod  do Kebla.  

Plavalni tečaj za  1. razred je potekal v športnem parku Ruše, za 2. razred v kopališču Pristan.  

V šolskem letu 2021/22 je bilo, na različnih lokacijah CŠOD, izvedenih  5 šol v naravi ( Burja, Rak, Soča, Cerkno, 

Medved).  

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN TRAJNOSTNA MOBILNOST spodbuja trajnostne aktivne oblike prihoda 

v šolo in k zmanjšanju motoriziranega prometa v okolici šol, spodbujanje gibanja, tre krepitev zdravja. Šole je izvedla 

deset dejavnosti v TUV, vendar je naša največja pomanjkljivost manko kolesarnice.  



 

 

 

 

Pri evalvaciji LDN 2021/22 ravnateljica še pove, da se je v preteklem šolskem letu uspešno zaključilo izobraževanje 

11 učencev tujcev. 

Ob zaključku ravnateljica predstavi še poslovanje šolskega sklada, ki na podlagi 135. člena izvaja tudi dejavnosti s 

področja pomoči socialno šibkih. Sredstva, ki jih je pridobil sklad so bila večina z gospodarstva, dobrodelnih 

dejavnosti, prodaje papirja, manj s strani staršev. Sklad posluje pozitivno in je v veliko podpori učencem OŠ Kungota.   

SKLEP 3: Člani Sveta zavoda z dvigom rok potrdijo poročilo o delu šole za šolsko leto 2021/22. 

 

K4 Predstavitev LDN OŠ Kungota za šolsko leto 2022/23 

Gospa ravnateljica prisotne opozori, da LDN ki so ga prejeli v pogled ni enak, je nekaj sprememb pri imenih 

zaposlenih in aktivnostih, v katere so vključeni.  V nadaljevanju predstavi predvsem novitete. Ena izmed njih je dvig 

digitalnih kompetenc zaposlenih, projekt v katerem sodelujejo delavci šole in vrtca. 

Predstavi akcijski načrt ozelenitev zunanjih površin, učilnic v naravi, učne grede, tridelni koši za smeti v učilnicah, 

igralnicah. Šola bo v prihodnje poskusila doseči cilj, da bo vsaj 20% hrane šolske kuhinje, lokalnega izvora. Prehrani 

in ostankov hrane bodo v letošnjem letu namenili več pozornosti, saj je cilj nič zavržene hrane.   

Pri preverjanju znanja, učnih uspehih v prihodnjem šolskem letu je želja, bistveno boljši rezultati na NPZ-jih in tudi 

državnih tekmovanjih.  Pri tem je povedala, da so učitelji kot temeljno težavo izpostavili področje bralne in 

funkcionalne pismenosti, zato bodo v tem šol. letu temu namenili več pozornosti. 

Na koncu še predstavi načrt spremljanja hospitacij, ki jih bo v tem šolskem letu 20x izvedla v šoli in 14x v vrtcu.  

SKLEP 4: Člani Sveta zavoda z dvigom rok soglasno sprejmejo LDN OŠ Kungota za šolsko leto  2022/23. 

 

K5 Obravnava pravilnika o prodaji blaga in storitev na trgu 

Ga. Keuc prisotnim pojasni, da je občina na 26. seji sprejela Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojeno-izobraževalnega zavoda OŠ Kungota, v katerem je dodatek, da zavod lahko izvaja dejavnosti tudi v 

gospodarske namene, če s tem pokrije stroške dela in materialne stroške. Ravnateljica je zato v potrditev predlagala 

interni Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu .  

SKLEP 5: Člani Sveta zavoda z dvigom rok soglasno potrdijo interni pravilnik o prodaji blaga in storitev na 

trgu. 






