
OSNOVNA ŠOLA  

VELIKA NEDELJA  

SVET ŠOLE  

 

Z A P I S N I K  

 

2. seje Sveta šole, ki je bila v torek, 7. marca  2017, ob 18.00  uri v prostorih Osnovne šole 

Velika Nedelja. 

 

Prisotni člani Sveta šole: 

Predstavnik ustanovitelja: Stanič Nataša 

predstavniki staršev: Kokol Rudi, Meško Barbara, Sok Igor  

predstavniki delavcev: Bezjak Irena, Korpar Alenka, Rajh Vekoslav, Skok Saša, Vernik Trofenik 

Teja 

drugi prisotni: Anton Žumbar, ravnatelj, Marjan Škvorc, pomočnik ravnatelja, Danica Žnidarič, 

računovodkinja, Vanja Bokša, poslovna sekretarka 
 

Odsotnost opravičila: Kumer Emil, Mušič Marjan 

 

       Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Letno poročilo z zaključnim računom za leto 2016 

3. Finančni načrt za 2017 

4. Delovna uspešnost ravnatelja  

5. Odločba o letnem dopustu za ravnatelja  

6. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta šole  

7. Tekoče zadeve  

8. Razno  

9. Potrditev zapisnika tekoče seje  

 

Ad 1) 

Predsednica Sveta šole Irena Bezjak je pozdravila navzoče in ugotovila, da je na seji od enajstih 

članov prisotnih devet članov. S tem je Svet šole sklepčen. Predlagala je potrditev dnevnega reda, 

kot je bil posredovan z vabilom. Člani Sveta so sprejeli 

SKLEP 02/1: Soglasno se potrdi dnevni red druge seje.    

 

Ad 2) 

Člani Sveta šole so Letno poročilo z zaključnim računom za leto 2016 prejeli skupaj z vabilom na 

sejo. Ravnatelj Anton Žumbar je na kratko povzel Letno poročilo za leto 2016 in pojasnil določene 

pripombe, ki jih je preko elektronske pošte posredoval gospod Emil Kumer. Člani Sveta so sprejeli 

SKLEP 02/2: Soglasno se sprejme Letno poročilo z zaključnim računom za 2016. 

 

Ad 3)  

Člani Sveta šole so finančni načrt za leto 2017 prejeli skupaj z vabilom na sejo. Računovodkinja 

gospa Danica Žnidarič je na kratko povzela finančni načrt, ravnatelj Anton Žumbar pa je povzel 

kadrovski načrt. Člani Sveta so sprejeli  

SKLEP 02/3: Soglasno se sprejme finančni in kadrovski načrt za leto 2017. 
 

 

Ad 4) 

Predsednica Sveta Irena Bezjak je prisotne seznanila, da se ocena delovne uspešnosti ravnatelja 

kljub interventnemu zakonu, ki določa, da se uspešnost ne izplača, mora opraviti. Prisotni so po 

izpolnitvi ocenjevalnega lista  sprejeli 



SKLEP 02/4: Ravnatelj je  dosegel 100,0%  vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače 

za delovno uspešnost za leto 2016. 

 

Ad 5) 

Predsednica Sveta sveta šole je pojasnila postopek določanja dopusta za ravnatelja. V skladu z 

zakonskimi omejitvami je ta lahko največ 35 dni letno. Člani Sveta so sprejeli 

SKLEP 02/5: Ravnatelju se določi 35 dni letnega dopusta za leto 2017. 
 

Ad 6)  
Gospod ravnatelj Anton Žumbar je na kratko omenil možnost priključitve vrtca Velika Nedelja in 

Podgorci k osnovni šoli Velika Nedelja.  
 

Ad 7) 

Gospod ravnatelj Anton Žumbar je omenil da bi športno dvorano in kulturni dom prevzel 

novoustanovljeni zavod. V razpravo se je vključil tudi Vekoslav Rajh.  
 

Ad 8) 

Ni bilo razprave. 

 

Ad 9) 

Zapisnik je bil prebran, nato pa soglasno sprejet  

 

SKLEP 02/6:  

Svet šole potrdi zapisnik druge seje.  
Sestanek je bil zaključen ob 19.20 uri.  

 

 

Zapisala:                                                                          Predsednica Sveta šole: 

Vanja Bokša  Irena Bezjak, prof. 

  

 


