
 

 

Zapisnik 1. seje sveta Zavoda v šol. letu 2021-22 

 

Datum: ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 18:15 

Kraj: na daljavo, preko Google Meet povezave:  meet.google.com/skt-ofnb-ojt 

 

Prisotni: Tanja Radujković,, Marija Kristan, Marjana Hrast (pomočnica ravnateljice za šolo), Erika 

Pahor (sindikat SVIZ),  Tina Polajžer (pomočnica ravnateljice za vrtec), Tatjana Kren Hlebič, Sandra 

Hlebič, Tina Kren Mihajlović, Barbara Potočnik, Romana Senekovič 

Opravičili: Gregor Koroša  

Odsotni: Mira Mislej, Mateja Kocbek, Albina Hrast.                                         

DNEVNI RED: 

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

2. Sprejem dnevnega reda ter predlogi ali dopolnitve dnevnega reda 

3. Volitve predsednika Sveta zavoda  

4. Poročilo o delu šole za šol. leto 2020/21 

5. Predstavitev letnega delovnega načrta OŠ Kungota za šolsko leto 2021-22 

6. Pobude in predlogi 

ZAPISNIK 

Sestanek je vodila ravnateljica, Zdenka Keuc, ki je uvodoma pojasnila, da zaradi potreb po potrebi 

poslovnika Sveta zavoda (volitve in imenovanja), 3. točka dnevnega reda ne bo realizirana in začasno 

vodi Svet zavoda Tina Kren Mihajlović. Prisotni so potrdili točke dnevnega reda in predlagano 

dopolnitev.    

K točki 1 in 2 

Zadnja seja sveta zavoda (20. 6. 2021) je bila korespondenčna seja in nerealiziranih sklepov iz 

prejšnjega obdobja ni bilo.  

Sestanka se je udeležilo 7 od 11  članov sveta šole. Eden se je opravičil. Ravnateljica je uvodoma vse 

pozdravila in poudarila, da je namen sestanka predstaviti  dva ključna dokumenta o delu šole, to je 

Poročilo o delu za šol. leto 2020-21 in Letni delovni načrt šole za leto 2021-22. Oba dokumenta sta 



delovni verziji, ki bosta v lektoriranje prešli po preteku roka za obravnavo oz. pripombe in predloge 

dopolnitev.  

K točki 4 in 5.  

Po predstavitvi Poročila in načrta dela vprašanj ni bilo. Ga. Mihajlovič je prosila, da bi se Letni delovni 

načrt dopolnil na način, da bi 8. 4. 2021, ko je območno srečanje gledaliških skupin, v KD v Svečini, 

organiziral kulturni dan in bi učenci imeli možnost obiska in ogleda gledaliških predstav. 

Ravnateljica je odgovorila, da bodo to možnost preučili.  

Ga. Polajžer je opozorila, da modul komunikacije ne deluje pravilno ker vzgojiteljice, članice sveta zavoda, 

niso dobile obvestila preko redne e-pošte. Vabilo so naknadno dobile preko običajne pošte.  

ravnateljica je vse člane sveta ZAVODA povabila na prvi KUL večer, 7. 10 2021, ob 19.00.  

Sestanek je bil zaključen ob 19.10.  

Člani sveta šole imajo možnost za dopolnitve do petka, 8. 10. 2021.   

Zapisala: Zdenka Keuc, prof.  
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