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SVET ZAVODA 

OŠ MALA NEDELJA 

MALA NEDELJA 37 

9243 MALA NEDELJA 

 

 

Datum: 02.03.2017 

Številka: 900-3/2017-6 

 

 

ZAPISNIK 

 

3. seje Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja, ki je bila v četrtek, 02.03.2017 ob 16.00 uri v zbornici 

šole. 

 

Prisotni, opravičeno, neopravičeno odsotni in drugi prisotni: glej listo prisotnosti (priloga). 

 

Dnevni red:  

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled zapisnikov prejšnje seje 
 

 Redne seje, 29.09. 2016 

 Korespondenčne seje, 24.01.2017 
 

4. Letno poročilo za leto 2016 (poslovni in finančni del) 
 

5. Sprejem finančnega načrta za leto 2017 
 

6. Poročilo in analiza I. redovalne konference 

 Analiza uresničevanja akcijskega načrta vzgojnih dejavnosti prvo polovico 

šolskega leta 

 Aktivnosti šole in vrtca v času od 01. 09. 2016 do 31. 01. 2017 
 

7. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2016 

8. Sprejem sklepa o podpisu podjemne pogodbe s korepetitorjem pevskega zbora  

9. Razpis volitev za člane sveta zavoda OŠ Mala Nedelja 

10. Pričetek postopka imenovanja ravnatelja OŠ Mala Nedelja 
 

11. Pobude, želje, predlogi…članov Sveta zavoda 
 

12. Razno 
 

K1 

Predsednica je pozdravila navzoče in pričela sejo ob 16.00 uri. Preverili smo pristnost in 

ugotovili, da smo sklepčni. 

 

K2  

Predsednica je prebrala predlagani dnevni red. Člani smo dnevni red potrdili soglasno z 

dvigom rok. 
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K3 

Oba zapisnika preteklih dveh sej je prebrala predsednica. Na noben zapisnik ni bilo pripomb, 

zato smo ju z dvigom rok soglasno potrdili. 

 

K4 

Finančni del letnega poročila nam je predstavila računovodkinja, ga. Jožica Rudolf. Pedagoški 

del letnega poročila pa ravnateljica. Na poročilo ni bilo nobenih pripomb.  

Na stroškovnem mestu ŠOLA znaša presežek prihodkov nad odhodki 201,35 eur. Na 

stroškovnem mestu VRTEC pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 1.161,08 eur. Člani 

Sveta zavoda smo sprejeli: 

SKLEP št.1: presežek prihodkov nad odhodki na stroškovnem mestu ŠOLA v višini 

201,35 eur in presežek prihodkov nad odhodki na stroškovnem mestu vrtec v višini 

1.161,08 eur se nameni za nabavo opreme. 

Letno poročilo je priloga 1 k zapisniku. 

 

K5 

Finančni načrt za leto 2017 nam je predstavila računovodkinja, ga. Jožica Rudolf. Na finančni 

načrt ni bilo nobenih pripomb ali vprašanj zato smo sprejeli: 

SKLEP št. 2: finančni načrt za leto 2017 se potrdi. 

Finančni načrt za leto 2017 je priloga 2 k zapisniku. 

 

K6 

Analizo uresničevanja akcijskega načrta vzgojnih dejavnosti za prvo polovico šolskega leta 

nam je predstavila pedagoginja, ga. Nina Škraban in je priloga 3 k zapisniku. Vprašanj glede 

tega ni bilo. 

Aktivnosti šole in vrtca za prvo polovico šolskega leta in poročilo I. redovalne konference pa 

nam je predstavila ravnateljica in so priloge 4, 5 in 6 k zapisniku. Vprašanj in pripomb ni bilo. 

 

K7 

Ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2016. 

Ker je bila ena članica volilne komisije (ga. Monika Rudolf Tomanič) odsotna, smo izvolili 

namestnico in sicer soglasno smo se strinjali, da bo to ga. Ksenija Špur. Predsednica Sveta 

zavoda je pripravila 11 glasovnic. Volilna komisija je razdelila 9 glasovnic, dve glasovnici sta 

ostali, saj sta dva člana bila odsotna. Glasovali smo anonimno. Volilna komisija je pobrala 

glasovalne lističe in ugotovila rezultat. Vseh devet članov je delovno uspešnost ravnateljice, 

ga. Brede Žunič za leto 2016 ocenilo z 100%. 
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K8 

Predsednica nam je razložila, da se bosta oba šolska pevska zbora letos spet udeležila revije 

pevskih zborov v Ljutomeru. Zbor bo na reviji spremljala zraven zborovodkinje še repetitorka 

na klavirju s katero se bo sklenila podjemna pogodba za opravljeno delo. Sprejeli smo 

SKLEP št. 3: s korepetitorko se sklene podjemna pogodba za opravljeno storitev.  

 

K9 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja je člane seznanila, da 28. 05. 2017 poteče štiriletni 

mandat dosedanjim članom Sveta zavoda, zato je potrebno v skladu z odlokom o ustanovitvi 

OŠ Mala Nedelja pričeti s postopkom za izvedbo volitev. 

Ravnateljica je podala zahtevo za začetek postopka za izvolitev novih članov, zato Svetu zavoda 

predlaga, da sprejme ustrezne sklepe v skladu z določili 46. in 47. člena ZOFI Uradni list RS, 

št.16/2007 z dne 23.02.2007 ter v skladu z Odlokom o ustanovitvi OŠ Mala Nedelja, ki ga je 

izdala Občina Ljutomer. K temu predlogu je podala tudi terminski plan. (priloga 7) 

Na podlagi tega, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

SKLEP št. 4: Svet zavoda OŠ Mala Nedelja potrjuje sklep o razpisu volitev novih članov 

v Svet zavoda OŠ Mala Nedelja. (Sklep je soglasno sprejet.) 

SKLEP št. 5: Svet zavoda razpisuje na osnovi določil  46. in 47. člena ZOFVI (Ur. l. RS,št. 

16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 pop. in 65/09 pop.), 20/11, 47/15 in 46/16) in v skladu z  

11. členom Odloka  o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Mala Nedelja  redne volitve za 

izvolitev petih predstavnikov delavcev šole v svet zavoda za 4-letni mandat, in sicer: 

- 3  predstavnikov strokovnih delavcev šole, 

- 1  predstavnika strokovnih delavcev vrtca, 

- 1  predstavnika delavcev izmed tehnično-administrativnih delavcev. 

Za predstavnike strokovnih delavcev šole, strokovnih delavcev vrtca in predstavnike 

tehnično-administrativnih delavcev se lahko predlaga več kandidatov, kot pa se jih voli.  

(Sklep je soglasno sprejet.) 

SKLEP št. 6: Volitve delavcev šole bodo dne 26.04.2017 od  07.30 do 10.00  ure na 

Osnovni šoli  Mala Nedelja  v zbornici šole. 

V kandidacijskem postopku lahko predlagajo kandidate za člane sveta: najmanj trije 

delavci z aktivno volilno pravico in  reprezentativni sindikat.   

Predčasne volitve delavcev šole bodo  24.01. in 25.01.2017  za delavce, ki bodo na dan 

izvedbe glasovanja  odsotni. 

Za zaposlene delavce, ki so na dan volitev odsotni zaradi bolniške, se lahko na njihovo 

izrecno željo izvede glasovanje na domu. (Sklep je soglasno sprejet.) 

SKLEP št. 7: Sklep o razpisu volitev v Svet Zavoda OŠ Mala Nedelja se objavi na oglasni 

deski zbornice šole dne, 06. 03. 2017. (priloga 8) (Sklep je soglasno sprejet.) 

SKLEP št. 8: Na podlagi določil Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Mala Nedelja 

imenuje 3-člansko volilno komisijo z nadomestnimi člani. Predlog komisije je bil 

oblikovan na Seji strokovnega sveta OŠ Mala Nedelja, 16. 02. 2017 v zbornici šole in sicer: 



4 
 

- predsednica: Ksenija Špur, delovno mesto učiteljica nemščine, angleščine 

- članica:  Klaudija Zadravec, delovno mesto učiteljica razrednega pouka 

- članica: Jožica Rudolf, delovno mesto računovodkinja 

- nam. predsednice: Robert Lang, delovno mesto učitelj slovenščine, knjižničar 

- nam. članice: Ljubica Filip, delovno mesto učiteljica geografije, zgodovine 

- nam. članice: Jernej Filipič, delovno mesto vzgojitelj 

Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let. (Sklep je soglasno sprejet.) 

SKLEP št 9: Na podlagi sklepa o razpisu volitev se ustanoviteljici Občini Ljutomer pošlje 

poziv in jo zaprosi za imenovanje treh predstavnikov v Svet zavoda OŠ Mala Nedelja. 

(priloga 9) (Sklep je soglasno sprejet.) 

SKLEP št. 10: Na podlagi sklepa o razpisu volitev se Svetu staršev OŠ Mala Nedelja pošlje 

poziv in ga zaprosi za imenovanje treh predstavnikov v Svet zavoda OŠ Mala Nedelja. 

(priloga 10) (Sklep je soglasno sprejet.) 

 

SKLEP št. 11: Če delavcu preneha članstvo v svetu šole, postane član sveta šola za 

preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki je med neizvoljenimi kandidati za člana sveta 

dobil največ glasov, vendar ne manj kot 5 % glasov tistih, ki so glasovali. 

Če sta dva kandidata za člana sveta šole dobila enako število glasov, postane član sveta tisti, 

ki ima daljšo delovno dobo v šoli. 

 

K10  

Predsednica Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja je člane seznanila, da 20. 08. 2017 poteče petletni 

mandat dosedanji ravnateljici, zato je potrebno pričeti s postopkom imenovanja ravnatelja. 

Tudi ga. ravnateljica je Svetu zavoda podala predlog za pričetek postopkov za imenovanje 

ravnatelja OŠ Mala Nedelja, zato Svetu zavoda predlaga, da sprejme ustrezne sklepe. 

K temu predlogu je podala tudi terminski plan. (priloga 11) 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja je članom predstavila terminski plan in pojasnila 

vse postopke. 

Razvila se je razprava glede rokov/datumov; pogojev, ki jih mora izpolnjevati kandidat; o 

trajanju mandata; katere priloge priložiti vlogam in o tem, kje objaviti razpis, saj mora biti 

objavljen v javnih občilih. 

Na podlagi tega, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

SKLEP št. 12: Svet zavoda OŠ Mala Nedelja, Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja, z dnem 

02. 03. 2017 daje soglasje za razpis in sočasno razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja 

OŠ Mala Nedelja. (Sklep je soglasno sprejet.) 

SKLEP št. 13: Prične se razpisni postopek za delovno mesto ravnatelja, razpis se objavi v 

časopisu Večer in sicer v torek, 14. 03. 2017. (priloga 12) (Sklep je soglasno sprejet.) 
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SKLEP št. 14: Kandidati naj prijavo za prosto delovno mesto ravnatelja OŠ Mala 

Nedelja oddajo najkasneje v osmih dneh od objave razpisa v javnih občilih (22. 03. 2017 

– do polnoči). Vse zakasnele prijave bodo izločene iz postopka.  (Sklep je soglasno 

sprejet.) 

SKLEP št. 15: Člani Sveta zavoda bomo skupno odpirali prispele prijave na seji Sveta 

zavoda dne, 27. 03. 2017 v zbornici šole, ob 14. uri. (Sklep je soglasno sprejet.) 

 SKLEP št. 16: Svet zavoda bo do 28. 03. 2017 pozval posamezne kandidate k dopolnitvi 

vlog, pri katerih bodo člani Sveta zavoda ugotovili, da so vloge nepopolne. Rok dopolnitve 

je pet dni. (Sklep je soglasno sprejet.) 

SKLEP št. 17: Člani Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja so se odločili, da povabijo kandidate 

na predstavitvene razgovore na Sejo sveta zavoda. Datum bo določen glede na terminski 

plan izvedbe postopka. (Sklep je soglasno sprejet.) 

SKLEP št. 18: Člani Sveta zavoda se strinjajo, da se zapisnik te seje, zaradi nujnosti 

razpisa za prosto delovno mesto ravnatelja OŠ Mala Nedelja potrdi po elektronski pošti, 

najkasneje do 08. 03. 2017. (Sklep je soglasno sprejet.) 

 

K11 in 12 

Ravnateljica člane seznani z: 

 sodelovanje na proslavi ob 72. obletnici streljanja talcev , 08.03. 

 proslava za materinski dan, 22.3 

 materinski dan v vrtcu, datum še ni točno določen 

 v naši telovadnico organizira Gasilska zveza tekmovanje v gasilskem kvizu, sobota 18.3 

 učenci 7., 8. in 9. razreda osvojili nagrado – ogled smučarskih poletov v Planici, 23.03. 

 z dnevi dejavnosti bomo obeležili 6. april – Dan zdravja in 22. april – Dan Zemlje 

 vpis v 1. razred za šolsko leto 2017/20148 smo opravili – vpisanih 18 učencev 

 na pedagoško prakso prihaja študentka razrednega pouka, ga Andreja Rajh 

 v soboto 04.03.2017 bomo imeli pouk – nadomeščanje 01.02., ko smo zaradi vremenskih 

razmer morali odpovedati pouk 

 šola bo sodelovala na 150. obletnici BESEDE pri Mali Nedelji. Vključili se bomo z 

projektnimi dnevi, skupaj s KD Mala Nedelja bomo razpisali likovni ali literarni natečaj. 

Sejo smo zaključili ob 17:50 uri. 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta zavoda: 

Aleksandra Horvat        Nataša Vrabl 
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