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SVET ZAVODA 

OŠ MALA NEDELJA 

MALA NEDELJA 37 

9243 MALA NEDELJA 

 

Datum: 04.05.2017 

Številka: 900-3/2017-18 

 

ZAPISNIK 

 

6. seje Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja, ki je bila v ponedeljek, 04.05.2017 ob 16.00 uri v 

zbornici šole. 

 

Prisotni člani Sveta zavoda: Nataša Vrabl, Ksenija Špur, Nina Škraban, Aleksandra Horvat, 

Silvija Filipič, Nada Tomanič, Marija Kosi, Anton Vrbnjak in Monika Rudolf Tomanič. 

Opravičeno odsotni: Mira Husjak in Sandi Kolar 

 

Dnevni red:  

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled zapisnika prejšnje seje, ki jed bila 27.03.2017 

4. Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja: 

5. pregled datumov prispelih mnenj s strani učiteljskega zbora, občine in sveta staršev 

6. odpiranje ovojnic in pregled mnenj 

7. predstavitev kandidatke 

8. glasovanje 

9. Pobude, želje, predlogi…članov Sveta zavoda 

10. Razno 

 

K1 

Predsednica je pozdravila navzoče in pričela sejo ob 16.00 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. 

 



2 
 

K3 

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

dvigom rok soglasno potrdili. 

 

K4 

Svet zavoda je nadaljeval s postopkom imenovanjem ravnatelja in sicer se je pregledala 

pravočasnost prispelih mnenj s strani učiteljskega zbora, občine in sveta staršev.  

SKLEP: Svet zavoda je ugotovil, da je vzgojiteljsko-učiteljski zbor OŠ Mala Nedelja 

posredoval mnenje pravočasno (v 20-dnevnem roku). 

(Osebno vročeno 29. 03. 2017, vrnjeno osebno  v tajništvo 06. 04. 2017) 

Svet Zavoda je ugotovil, da je Svet staršev OŠ Mala Nedelja posredoval mnenje 

pravočasno (v 20-dnevnem roku). 

(Vročeno 30. 03. 2017, vrnjeno osebno  v tajništvo 12. 04. 2017) 

Svet Zavoda je ugotovil, da Občinski svet Občine Ljutomer ni podal in poslal mnenja, za 

katerega je prosil Svet zavoda OŠ Mala Nedelja.  

(Vročeno 30. 03. 2017, odgovora nismo prejeli.) 

Za sklep je glasovalo 9 od 9 prisotnih članov Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 

 

Po pregledu mnenj je Svet zavoda OŠ Mala Nedelja ugotovil in sprejel: 

SKLEP: 

- da je vzgojiteljsko-učiteljski zbor OŠ Mala Nedelja podal pozitivno mnenje k 

imenovanju za ravnateljico gospe Bredi Žunič 

- da je Svet staršev OŠ Mala Nedelja podal pozitivno mnenje k imenovanju za 

ravnateljico gospe Bredi Žunič. 

Za sklep je glasovalo 9 od 9 prisotnih članov Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 

 

Predsednica je predstavila dve možnosti glasovanja o izbiri kandidata za ravnatelja in sicer 

javno ali tajno. Svet zavoda OŠ Mala Nedelja je sprejel odločitev, da bo glasovanje o izbiri 

kandidata za ravnatelja zavoda potekalo javno zato se je sprejel 

SKLEP: 

Svet zavoda OŠ Mala Nedelja bo o izbiri kandidata za ravnatelja glasoval javno z 

dvigom rok. 

Za sklep je glasovalo 9 od 9 prisotnih članov Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 

Na javnem glasovanju o kandidatu za ravnatelja zavoda OŠ Mala Nedelja je od 9 članov 

Sveta zavoda OŠ Mala nedelja glasovalo 9 članov. 

Rezultati so naslednji: 

kandidatka ga. Breda Žunič je prejela 9 glasov. 
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SKLEP: na prosto delovno mesto ravnatelja zavoda OŠ Mala Nedelja je izbrana gospa 

Breda Žunič, stanujoča Bolehnečici 1A, Sveti Jurij ob Ščavnici, ki izpolnjuje vse pogoje 

razpisa. 

K izbiri kandidata po tem sklepu se pridobi mnenje pristojnega ministra za šolstvo. Odpravek 

se vroči izbranemu kandidatu v treh dneh od odločitve. 

Za sklep je glasovalo 9 od 9 pristnih članov Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 

 

K5, K6 

Predlogov ali pripomb ni bilo zato smo zaključili ob 17.10 uri. 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta zavoda: 

Aleksandra Horvat        Nataša Vrabl 

 

 

 

 

 

  

 

 


