
OSNOVNA ŠOLA  

VELIKA NEDELJA  

SVET ŠOLE  

 

Z A P I S N I K  

 

3. seje Sveta šole, ki je bila v ponedeljek, 27. marca  2017, ob 18.00  uri v prostorih Osnovne 

šole Velika Nedelja. 

 

Prisotni člani Sveta šole: 

Predstavnik ustanoviteljev: Stanič Nataša 

predstavniki staršev: 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, Vanja Bokša, 

poslovna sekretarka 
 

Odsotnost opravičili: Kumer Emil, Mušič Marjan, Kokol Rudi 

 

       Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti  

2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16 

3. Program dela za 2017 

4. Sprememba letnega delovnega načrta 2016/17  

5. Ponovna uvedba gotovinskega poslovanja 

6. Poročilo o materialnih stroških v Športni dvorani Velika Nedelja 

7. Ravnateljski servis 

8. Pravila OŠ Velika Nedelja 

9. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta šole  

10. Tekoče zadeve  

11. Razno  

12. Potrditev zapisnika tekoče seje  

 

Ad 1) 

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

članov prisotnih osem članov. S tem je Svet šole sklepčen. Predsednica Sveta šole je predlagala še 

dodatno točko na dnevnem redu. Člani Sveta so sprejeli 

SKLEP 03/1: Soglasno se potrdi dopolnjen dnevni red tretje seje.    

 

Ad 2) 

Ravnatelj Anton Žumbar je na kratko povzel Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16. 

Člani Sveta so sprejeli 

SKLEP 03/2: Soglasno se sprejme Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16. 

 

Ad 3)  

Člani Sveta šole so skupaj z vabilom na sejo prejeli Program dela za leto 2017. Ravnatelj Anton 

Žumbar ga je na kratko povzel in pojasnil. Člani Sveta so sprejeli 

SKLEP 03/3: Soglasno se sprejme Program dela za leto 2017. 
 

Ad 4) 

Predsednica Sveta šole Irena Bezjak, je predstavila nekaj sprememb, ki so nastale v Letnem 

delovnem načrtu 2016/2017.  

 Prva sprememba je bila, da je Osnovna šola Velika Nedelja prireditev za materinski dan, 

prestavila iz 24.3.2017 na 23.3.2017 zaradi srečanja dramskih skupin.  



 Druga sprememba je bila, da so na podružnični šoli v Podgorcih prestavili prireditev iz 

23.3.2017 na 25.4.2017, prav tako se iz 13.4.2017 na 25.4.2017 prestavi govorilna ura.  

 Tretja sprememba v Letnem delovnem načrtu je nastala prav tako v Podgorcih. Zimskega 

športnega dne za prvo triado zaradi pomanjkanja snega v predvidenem terminu niso mogli 

izvesti, zato bo izveden junija in sicer v obliki športnih iger.  

 Četrta sprememba: devetošolci bodo imeli ponovitev predstave 186 dni od poletnih noči v 

petek 31.3.2017 in v soboto 1.4.2017. 

 Peta sprememba: Nadstandardna ekskurzija za učence v London, pod vodstvom turistične 

agencije, se bo izvedla od 20.4.2017 do 22.4.2017. Učence bosta spremljala dva strokovna 

delavca naše šole. Stroške bivanja in poti za ta dva delavca krije turistična agencija. 

SKLEP 03/4:  Soglasno se sprejmejo vse predlagane spremembe. 

 

Ad 5) 

Ravnatelj Anton Žumbar je podal razloge za uvedbo gotovinskega poslovanja. Glavni razlog za to 

je slabo plačevanje staršev in povečevanje dolga. V razpravo so se vključili vsi člani Sveta. Po 

krajši razpravi so člani Sveta z enim glasom proti sprejeli  

SKLEP 03/5: Sprejme se uvedba gotovinskega poslovanja. 
 

Ad 6)  

Ravnatelj Anton Žumbar je predstavil poročilo o materialnih stroških v športni dvorani Velika 

Nedelja. Zaradi spremenjenega načina obračunavanja vode so se ti stroški zmanjšali. Občina se je 

zavezala, da bo pokrila stroške za leto 2016, ki so nastali z obratovanjem športne dvorane.  

 

Ad 7) 
Ravnatelj Anton Žumbar je skupaj z vabilom na sejo poslal prošnjo za izdajo Soglasja za članstvo 

OŠ Velika Nedelja v Ravnateljskem servisu. Po krajši razpravi so člani Sveta sprejeli 

SKLEP 03/6: Soglasno se sprejme članstvo OŠ Velika Nedelja v Ravnateljski servis. 

 

Ad 8) 

Na seji so člani Sveta dobili Pravila OŠ Velika Nedelja, ravnatelj Anton Žumbar je na kratko 

predstavil zapisane člene. Člani Sveta so sprejeli 

SKLEP 03/7: Soglasno se sprejmejo Pravila OŠ Velika Nedelja. 

 
 

Ad 9) 

Ni bilo razprave 

 

Ad 10) 

Ni bilo razprave.  

 

Ad 11) 

Ni bilo razprave 

 

Ad 12) 

Zapisnik je bil prebran, nato pa soglasno sprejet  

SKLEP 03/8: Svet šole potrdi zapisnik tretje seje.  
 

Sestanek je bil zaključen ob 19.55 uri.  

 

 

Zapisala:                                                                          Predsednica Sveta šole: 

Vanja Bokša  Irena Bezjak, prof. 

  

 


