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SVET ZAVODA 

OŠ MALA NEDELJA 

MALA NEDELJA 37 

9243 MALA NEDELJA 

 

Datum: 03.10.2017 

Številka: 900-3/2017-27 

 

ZAPISNIK 

1. seje Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja, ki je bila v ponedeljek, 02.10.2017 ob 16.00 uri v 

zbornici šole. 

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

Dolamič, Miša Šišernik, Nada Tomanič, Marija Kosi, Sandi Kolar, Mira Husjak, Anton 

Vrbnjak in Monika Rudolf Tomanič. 

Odsotni: / 

Dnevni red:  

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje, ki je bila 6.6.2017 

3. Poročilo šole in vrtca o preteklem šolskem letu 

4. Potrditev poročil šole in vrtca za preteklo šolsko leto 

5. Predstavitev LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2017/2018 

6. Sprejem LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2017/2018 

7. Aneks k pogodbi o zaposlitvi ravnateljice 

8. Pripombe, želje, predlogi… 

9. Razno 

K1 

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

ugotovili, da smo sklepčni, saj smo bili prisotni vsi člani Sveta zavoda. 

K2 

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

dvigom rok soglasno potrdili. 

 

K3 in K4 

Poročili o preteklem šolskem letu za šolo in vrtec je predstavila ravnateljica. Obe poročili sta 

priloga 1 in 2 k temu zapisniku. Člani Sveta zavoda smo sprejeli  

SKLEP ŠT. 1: Poročili za šolo in vrtec za šolsko leto 2016/2017 se potrdita. 
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K5 in K6 

Letni delovni načrt OŠ in vrtec Mala Nedelja za šolsko leto 2017/2018 nam je predstavila 

ravnateljica in sta priloga 3 in 4 k temu zapisniku. Na LDN šole in vrtca ni bilo nobenih 

pripomb, zato smo sprejeli: 

SKLEP ŠT. 2: Letna delovna načrta za šolsko leto 2017/2018 za šolo in vrtec se potrdita. 

 

K7 

Ravnateljica je edina oseba na šoli, ki ima ustrezno izobrazbo za poučevanje DKE. Tako 

poučuje DKE 1 uro tedensko v 7. razredu in 1 uro tedensko v 8. razredu. Ravnateljica svojo 

obvezo dopolnjuje še v šolski knjižnici. Posledično ima ravnateljica 1 uro povečanega obsega 

dela, za kar je potrebno z MIZŠ skleniti Aneks k Pogodbi o zaposlitvi ravnateljice za šolsko 

leto 2017/2018. Člani Sveta zavoda so sprejeli:  

SKLEP ŠT. 3: Ravnateljica OŠ Mala Nedelja, ga. Breda Žunič sklene z MIZŠ za šolsko 

leto 2017/2018 Aneks k Pogodbi o zaposlitvi za 1 uro povečanega obsega dela.  

 

K8 in K9 

Ravnateljica je na kratko predstavila dejavnosti, ki se bodo odvijale v tednu otroka. Povedala 

je tudi, da bomo konec oktobra imeli vajo evakuacije. 

Ga. Kosi je predlagala, da bi se za učence razredne stopnje uvedla enotna ura za kosilo. 

Ravnateljica pojasni, da je zaradi aktivnosti po pouku, kot so pevski zbor, verouk, krožki, 

težko uvesti enotno uro za kosilo za vse učence.  

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta zavoda: 

Aleksandra Horvat        Bronja Dolamič 

 

 

 

 

 

  

 

 


