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SVET ZAVODA 

OŠ MALA NEDELJA 

MALA NEDELJA 37 

9243 MALA NEDELJA 

 

Datum: 27.03.2017 

Številka: 900-3/2017-13 

 

 

ZAPISNIK 

 

5. seje Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja, ki je bila v ponedeljek, 27.03.2017 ob 14.00 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 in potrditev zapisnika korespondenčne seje, ki je bila 6.3.2017 
 

4. Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja OŠ Mala Nedelja  

(ugotovitev števila prispelih vlog, odpiranje prispelih vlog, preverjanje ustreznosti 

vlog in prilog, poziv kandidatom za dopolnitev vloge, dogovor glede nadaljevanja 

postopka imenovanja ravnatelja glede na zakonske postavke) 

5. Pobude, želje, predlogi…članov Sveta zavoda 

6. Razno 

 

K1 

Predsednica je pozdravila navzoče in pričela sejo ob 14.00 uri. Preverili smo prisotnost in 

ugotovili, da smo sklepčni. 

 

K2  

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

dvigom rok. 

 

K3 

Zapisnik zadnje seje je prebrala predsednica. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato smo ga z 

dvigom rok soglasno potrdili. 

 

K4 

ODPIRANJE IN PREGLED VLOG KANDIDATOV 

Predsednica Sveta zavoda nas je seznanila s pravili odpiranja in pregleda vlog kandidatov. 
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Pri vlogi se pregleda: 

1. potrdilo o izobrazbi 

2. potrdilo o nazivu 

3. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu 

4. potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 

5. potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju 

6. potrdilo o nekaznovanosti 

7. potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku 

     (Potrdili pod 6. in 7. točko ne smeta biti starejši od 1 meseca.) 

8. vizija in program dela 

 

SKLEP ŠT. 1:  

Svet zavoda OŠ Mala Nedelja ugotavlja, da je na razpisano delovno mesto ravnatelja v 

predpisanem roku (21. 03. 2017) prispela ena prošnja (osebno vročena v tajništvo šole) z 

oznako „Prijava za razpis ravnatelja“ in je zavedena v delovodniku pod zaporedno 

številko 110-1/2017-1. 

Sklep so člani Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja soglasno sprejeli. 

 

UGOTAVLJANJE  POPOLNOSTI  PRIJAV 

Člani Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja so med odpiranjem in pregledom vloge ugotovili, da je 

vloga bila oddana pravočasno in da ustreza zahtevanim pogojem. 

 

SKLEP ŠT. 2: 

Svet zavoda OŠ Mala Nedelja ugotavlja, da kandidatka gospa Breda Žunič, prijava 

zavedena v delovodnik pod zaporedno številko 110-1/2017-1 , izpolnjuje pogoje za 

imenovanje ravnatelja in da so priložena vsa z razpisom zahtevana dokazila. 

Sklep so člani Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja soglasno sprejeli. 

 

PRIDOBITEV MNENJ 

Predsednica Sveta zavoda pove, da na podlagi 2. odstavka 53.a člena ZOFVI, mora Svet zavoda 

zaprositi učiteljski zbor, Svet staršev in Občinski svet Občine Ljutomer, da posreduje pisno 

mnenje o kandidatu za imenovanje ravnatelja in ga posreduje z izidom glasovanja v roku 20 

dni po prejemu zahtevka.  

Če ne bodo posredovali pisnega mnenja z izidom glasovanja v 20- dneh, ko je bil zaprošen, bo 

Svet zavoda odločil o izbiri in imenovanju ravnatelja šole brez njihovega mnenja v skladu s 7. 

odstavkom 53.a člena citiranega zakona.  
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SKLEP ŠT. 3: 

1. Na podlagi 2. odstavka 53.a člena ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09, 

20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D) Svet zavoda zaprosi učiteljski zbor, da 

posreduje mnenje o kandidatu za imenovanje ravnatelja in ga posreduje z izidom 

glasovanja v roku 20 dni po prejemu zahtevka.  

           Če učiteljski zbor ne bo posredoval pisnega mnenja z izidom glasovanja v 20-   

           dneh, ko je bil zaprošen, bo svet šole odločil o izbiri in imenovanju ravnatelja                

           šole brez mnenja v skladu s 7. odstavkom 53.a člena citiranega zakona.  

 

2. Na podlagi 2. odstavka 53.a člena ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09, 

20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D) Svet zavoda zaprosi Svet staršev, da 

posreduje obrazloženo mnenje o kandidatu za imenovanje ravnatelja in ga 

posreduje v roku 20 dni po prejemu zahtevka.  

           Če Svet staršev ne bo posredoval obrazloženega pisnega mnenja v 20-dneh,     

           ko je bil zaprošen, bo svet šole odločil o izbiri in imenovanju ravnatelja šole  

           brez mnenja v skladu s 7. odstavkom 53.a člena citiranega zakona. 

 

3. Na podlagi 2. odstavka 53.a člena ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09, 

20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D) Svet zavoda zaprosi Občinski svet 

Ljutomer, da posreduje obrazloženo mnenje o kandidatu za imenovanje 

ravnatelja in ga posreduje v roku 20 dni po prejemu zahtevka.  

           Če Občinski svet Občine Ljutomer ne bo posredoval obrazloženega pisnega  

           mnenja v 20-dneh, ko je bil zaprošen, bo svet šole odločil o izbiri in  

           imenovanju ravnatelja šole brez mnenja v skladu s 7. odstavkom 53.a člena  

           citiranega zakona. 

 

4. Učiteljski zbor, Svet staršev in Občinski svet Občine Ljutomer se zaprosi za 

mnenje glede kandidatke in sicer za gospo Bredo Žunič. 

 

Sklep so člani Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja soglasno sprejeli. 

Vloge za pridobivanje mnenj so priloge k zapisniku. 

VABILO KANDIDATOV NA RAZGOVOR 

Naslednja faza postopka imenovanja ravnatelja je povabilo na razgovor in predstavitev 

(sprejeto s sklepom na seji Sveta zavoda 02. 03. 2017) prijavljeno kandidatko na mesto 

ravnatelja, gospo Bredo Žunič. Vabilo ji bo vročeno najmanj 15 dni pred naslednjo sejo Sveta 

Zavoda. 

SKLEP ŠT. 4: 

Svet Zavoda OŠ Mala Nedelja povabi kandidatko gospo Bredo Žunič, ki izponjuje 

razpisane pogoje za imenovanje ravnatelja, na razgovor in predstavitev, na sejo Sveta 

zavoda,  ki bo 04. 05. 2017  v zbornici OŠ Mala Nedelja. 
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Sklep so člani Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja soglasno sprejeli. 

Predsednica Sveta zavoda nam je podala informacije glede nadalnjega poteka v postopku 

imenovanja ravnatelja. 

Določili smo datum naslednje seje glede na zakonske postavke in določitev uradnih rokov in 

sicer, 04. 05. 2017 ob 16. uri v zbornici OŠ Mala Nedelja. 

Vabilo na razgovor je priloga k zapisniku. 

 

K5 

Sejo smo zaključili ob 14:20 uri. 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta zavoda: 

Aleksandra Horvat        Nataša Vrabl 

 

 

 

 

 

  

 

 


