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ZAPISNIK  

1. redne seje sveta šole, 
ki je bila v četrtek, 29. 9. 2016, ob 18.00, v zbornici šole  

 

Prisotni:  

• predstavniki ustanovitelja: Mušič Marjan, Stanič Nataša, 

• predstavniki staršev: Kokol Rudi, Meško Barbara, Sok Igor, 

• predstavniki zaposlenih: Bezjak Irena, Korpar Alenka, Rajh Vekoslav, Skok Saša, Vernik 

Trofenik Teja, 

• drugi: Anton Žumbar, ravnatelj; Marijan Škvorc, pomočnik ravnatelja; Leonija Kaučič, 

poslovna sekretarka, 
 

Odsoten:  Kumer Emil, 

 

Predlagani dnevni red:  

1. Poročilo o izidu volitev v Svet šole ter ugotavljanje njihove prisotnosti na seji 

2. Ugotovitev sklepčnosti in konstituiranje sveta: 

a) razrešitev članov dosedanjega sveta 

b) izvolitev verifikacijske komisije – predsednika in dva člana 

c) verifikacija mandatov 

d) izvolitev predsednika/ce in namestnika/ce Sveta šole 

3. Pozdravne besede novega predsednika/ce in potrditev dnevnega reda 

4. Obravnava Poslovnika o delu Sveta šole 

5. Obravnava  in sprejem samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2015/16 

6. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 

7. Predlogi, pob3ude in vprašanja članov Sveta šole 

8. Tekoče zadeve 

9. Razno 

10. Potrditev zapisnika tekoče seje 

 

Ravnatelj je pozdravil navzoče in v nadaljevanju pojasnil, da je Svetu zavoda OŠ Velika 

Nedelja mandat potekel 28. 08. 2016. Vendar se je v skladu z 11. členom Poslovnika o delu 

Sveta zavoda OŠ Velika Nedelja, kjer je zapisano, navajam:  

»Če volitve članov novega sklica Sveta zavoda iz katerega koli razloga niso končane do 

izteka mandata članom dotedanjega Sveta zavoda ali se novi Svet zavoda ne konstituira do 

izteka mandatov članov starega Sveta zavoda, se mandat članom starega (dotedanjega) 

Sveta zavoda podaljša do konstituiranja novega Sveta zavoda, vendar največ za čas 60 dni.« 

mandat podaljšal do konstituiranja novega Sveta, ki poteka danes, 29. 9. 2016. Ravnatelj je 

pojasnil, da konstitutivna seja sveta šole ni bila sklicana v predvidenem roku, ker do 28. 08. 

2016 niso bili imenovani predstavniki Sveta staršev v svet šole. Svet staršev se je namreč sestal 

na prvi konstitutivni seji šele 20. 09. 2016, ko so bili v Svet staršev izvoljeni vsi predstavniki 
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oddelčnih skupnosti. Na osnovi določila 46. člena ZOFVI in določil Akta o ustanovitvi se svet 

šole ne more konstituirati, če niso imenovani vsi predstavniki.    
 

Nadalje je ravnatelj v skladu z 12. členom Poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Velika Nedelja 

predal vodenje najstarejšemu novoizvoljenemu oz. novoimenovanemu članu Sveta OŠ Velika 

Nedelja. Prisotni so ugotovili, da je najstarejši prisoten Rajh Vekoslav, ki je prevzel vodenje 

seje. 

K1) Gospod Vekoslav Rajh je prevzel dokumentacijo o volitvah v Svet šole in predlagal, da 

jo pregleda verifikacijska komisija. 

 

K2) Gospod Vekoslav Rajh je ugotovil, da je od enajst izvoljenih članov prisotnih deset 

članov. S tem je Svet šole sklepčen. Gospod Vekoslav Rajh predlaga, da z javnim glasovanjem 

razrešijo dosedanje člane Sveta šole. Prisotni so sprejeli 

SKLEP 1/01: Razrešijo se dosedanji člani Sveta šole. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

Gospod Vekoslav Rajh je prisotne pozval k predlogom za člane verifikacijske komisije. 

Predlagani so bili Marjan Mušič, Alenka Korpar in Igor Sok. Prisotni so sprejeli 

SKLEP 2/01: V verifikacijsko komisijo se imenujejo Marjan Mušič, Alenka Korpar in 

Igor Sok. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

Gospa Alenka Korpar kot predsednica verifikacijske komisija je poročala, da so pregledali 

gradivo in niso ugotovili nobene nepravilnosti. Na podlagi poročila je gospod Vekoslav Rajh 

predlagal, da se potrdijo mandati članom Sveta šole. Prisotni so sprejeli 

SKLEP 3/01: Potrdijo se mandati vseh članov Sveta šole. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

Gospod Vekoslav Rajh je prebral določila Poslovnika o delu Sveta šole, ki se nanašajo na 

volitve predsednika Sveta šole. 

Nato je pozval k predlogom za predsednika. Predlagana je bila gospa Irena Bezjak. Gospod 

Vekoslav Rajh je dal predlog na glasovanje. Prisotni so sprejeli 

SKLEP 4/01: Za predsednico Sveta šole je imenovana gospa Irena Bezjak. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

Gospod  Vekoslav Rajh je pozval k predlogom za podpredsednika. Predlagani sta bila gospa 

Korpar Alenka in gospod Rudi Kokol. 

Gospod Vekoslav Rajh je dal na glasovanje predlog za podpredsednico Alenko Korpar. Za 

gospo Alenko Korpar je glasovalo šest članov. Gospod Vekoslav Rajh je dal na glasovanje 

predlog za podpredsednika Rudija Kokola. Za gospoda Rudija Kokola so glasovali štirje člani. 

Na osnovi glasovanja so prisotni sprejeli 

SKLEP 5/01: Za podpredsednico Sveta šole je imenovana gospa Alenka Korpar. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

Nato je gospod Vekoslav Rajh predal vodenje novo izvoljeni predsednici Ireni Bezjak. 

K3) Novoizvoljena predsednica se je zahvalila za zaupanje in izrazila upanje na korektno 

sodelovanje. 

 

K4) Predsednica Sveta zavoda je odprla razpravo o Poslovniku o delu Sveta šole. Gospa Irena 

Bezjak je dala Poslovnik o delu Sveta šole na glasovanje. Prisotni so sprejeli 



SKLEP 6/01: Sprejme se Poslovnik o delu Sveta šole. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

K5) Člani Sveta šole so Samoevalvacijsko poročilo za leto 2015/16 prejeli po pošti. Gospa 

Irena Bezjak je odprla razpravo o Samoevalvacijskem poročilu za leto 2015/16. Ker o poročilu 

ni bilo razprave, so prisotni sprejeli 

SKLEP 7/01: Sprejme se Samoevalvacijsko poročilo za leto 2015/16. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

K6) Člani Sveta šole so Letni delovni načrt za leto 2016/17 prejeli po pošti. Gospa Irena Bezjak 

je odprla razpravo o Letnem delovnem načrtu za leto 2016/17. Gospod ravnatelj Anton Žumbar 

je dodal dve dopolnili: doda se interesna dejavnost tamburaški krožek. Druga sprememba se 

nanaša na sodelovanje s Centrom starejših občanov, ki se prestavi na 22. junij. Prav tako se 

uskladi sprejem prvošolcev v šolsko skupnost na 6. oktober 2016, delavnica za identificirane 

nadarjene učence bo potekala dva dni, 2. in 3. junija 2017.  

Svetu šole je bila predstavljena nadstandardna ekskurzija v London za učence od 7. do 9. 

razreda.  

Gospa Irena Bezjak je dala na glasovanje predloga o ekskurziji za nadarjene učence v Graz in 

o nadstandardni ekskurziji v London. Prisotni so sprejeli 

SKLEP 8/01: Potrdita se predlagani ekskurziji v Graz in London. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

Prisotni so ugotovili, da je za valeto vpisan napačen datum v koledar: valeta bo 16. junija 2017. 

Postavljeno je bilo vprašanje glede malice v Podgorcih. Gospod ravnatelj je pojasnil, da je 

predlog za malico po drugi šolski uri že vnesen v predlog Letnega delovnega načrta.  

Gospa Irena Bezjak je dala na glasovanje popravljen Letni delovni načrt. Prisotni so sprejeli 

SKLEP 9/01: Potrdi se Letni delovni načrt za leto 2016/17 z dopolnili. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

K7) Podana je bila pobuda, da bi bile organizirane priprave na tekmovanja v znanju 

(Cankarjevo, logika). Prisotni so pobudo podprli, hkrati pa ugotovili, da marsikje priprave na 

tekmovanja potekajo.  

K8) Ni bilo razprave. 

K9) Ni bilo razprave 

K10) Zapisnik je bil prebran. Prisotni so sprejeli 

SKLEP 10/01: Soglasno se potrdi zapisnik prvega sestanka Sveta šole. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.30 uri.  

 

 

Zapisnikar Predsednica Sveta šole 

Marjan Škvorc  Irena Bezjak 

 


