
OSNOVNA ŠOLA  

VELIKA NEDELJA  

SVET ŠOLE  

 

Z A P I S N I K  

 

4. seje Sveta šole, ki je bila v četrtek, 29. junija 2017, ob 18.00  uri v prostorih Osnovne šole 

Velika Nedelja. 

 

Prisotni člani Sveta šole: 

Predstavniki ustanoviteljev: Kumer Emil, Stanič Nataša 

predstavniki staršev:  

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

Teja 

drugi prisotni: Anton Žumbar, ravnatelj, Marjan Škvorc, pomočnik ravnatelja, Bezjak Stanislav, 

predsednik sindikata, Vanja Bokša, poslovna sekretarka 
 

Odsotnost opravičila: Mušič Marjan, Sok Igor 

Odsotna: Kokol Rudi, Meško Barbara 

 

       Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in uvodni pozdrav 

2. Sprememba Akta o ustanovitvi – priključitev Vrtca Podgorci k OŠ Velika Nedelja 

3. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta šole  

4. Tekoče zadeve  

5. Razno  

6. Potrditev zapisnika tekoče seje  

 

Ad 1) 

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

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

potrditev dnevnega reda, kot je bil posredovan z vabilom. Člani Sveta so sprejeli 

SKLEP 04/1: Soglasno se potrdi dnevni red četrte seje.    

 

Ad 2) 

Ravnatelj je v povezavi s to točko dnevnega reda povedal:  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Velika Nedelja je bil na 

Občinskem svetu Ormož sprejet na 20. redni seji dne 20.03.2017. V 14. členu tega odloka je 

navedeno, da je zavod OŠ Velika Nedelja dolžan uskladiti svoje akte in imenovati predstavnike 

delavcev in staršev v Svet zavoda v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka. Do imenovanja 

novih predstavnikov delavcev in staršev v Svet zavoda, veljavno odločajo člani dosedanjega Sveta 

zavoda. V 15. členu omenjenega odloka je zapisano, da odlok začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem vestniku občine Ormož.  Odlok je bil v Uradnem vestniku občine Ormož, št. 5, objavljen 

dne 05.04.2017. Veljavnost Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne 

šole Velika Nedelja je torej od dne 13.04.2017. Zadnji dan za uskladitev aktov in imenovanje 

predstavnikov delavcev in staršev v Svet zavoda je torej 13.07.2017.  

V 5. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Velika Nedelja 

je zapisano, citiram: »Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 11 članov. Svet zavoda sestavljajo: trije 

predstavniki ustanovitelja, od katerih dva imenuje občinski svet, enega pa župan, pet predstavnikov 

delavcev od tega trije iz Centralne šole Velika Nedelja, en iz podružnice Podgorci in en iz VIZ 

enote ter trije predstavniki staršev od tega dva iz osnovnega šolstva in en iz VIZ enote.«, konec 

navedka.  

Torej bi morali, če upoštevamo Odlok,  do 13. 07. 2017 dosedanji sklic Sveta zavoda, ki je svoj 

mandat začel 29. 09. 2016, spremeniti tako, da bi na novo izvolili enega predstavnika delavcev in 



enega predstavnika staršev iz enote vrtca Podgorci. Ker svet zavoda ne more imeti več kot 11 

članov, bi torej morali veljavne mandate posameznih članov Sveta zavoda skrajšati in na njihovo 

mesto imenovati nove. Pri pregledu zakonodaje smo ugotovili, da nam zakonodaja to onemogoča. V 

deseti alineji 46. člen ZOFVI je namreč navedeno, da mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta. 

Tudi okrožnica MIZŠ št. 6034-1/2009(0301), ki jo je MIZŠ šolam poslali 9.10.2009, v točki IV c) 

navaja, da kljub spremembi zakona (ZOFVI) sveti javnih vrtcev in šol nadaljujejo svoje delo do 

poteka mandata. Po našem mnenju torej nimamo pravne podlage, da komurkoli skrajšamo mandat 

člana Sveta zavoda.  

Ker smo se znašli v pravni dilemi, smo 22. maja 2017 zaprosili za pomoč Ravnateljski servis, 

katerega člani smo s sklepom Sveta zavoda, saj je pravna pomoč za člane brezplačna. 25. maja je na 

spletni strani ravnateljskega servisa bil objavljen splošen odgovor, ki načelno potrjuje našo 

domnevo. 29. maja 2017 smo za pravno pomoč zaprosili še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport (MIZŠ). Ker nam MIZŠ  odgovora na naše vprašanje ni dalo, smo za pravno mnenje zaprosili 

še Odvetniško družbo Pirc-Musar iz Ljubljane, ki se med drugim specializirano ukvarja s pravnimi 

problemi s področja šolstva.  

Ker pravnega mnenja v času pošiljanja vabila še nismo imeli, ga v celoti prilagamo na seji. 

Ravnatelj je predlagal, da se s tem pravnim mnenjem Svet zavoda seznani in sprejme ustrezno 

odločitev.  

Predsednica Sveta šole Irena Bezjak je prebrala Pravno mnenje glede spremembe sestave Sveta 

zavoda. Gospod Emil Kumer je predlagal, da bi pooblastili enega izmed staršev v Svetu šole, ki bi 

zastopal starše vrtca. Enako bi enega izmed članov Sveta zavoda pooblastili, da bi zastopal 

zaposlene v vrtcu. Predsednica predlaga, da bi to bila zaposleni s podružnice Podgorci in prav tako 

predstavnik staršev s podružnice. 

Gospod Stanko Bezjak pa predlaga, da bi enega izmed staršev in zaposlenih v vrtcu vabili na seje 

Sveta šole, vendar brez pravice glasovanja.  

Po krajši razpravi so člani Sveta šole soglasno sprejeli 

SKLEP 04/2: V skladu s 46. členom ZOFVI-ja ugotavljamo, da Svet zavoda nima pravne 

osnove skrajšati mandata obstoječim članom in zato trenutna sestava Sveta zavoda nadaljuje 

z delom do konca mandata. 

 

 

Ad 3) 

Do nove sestave Sveta zavoda imajo predstavniki zaposlenih enote vrtca Podgorci možnost, da 

svoje pobude, vprašanja, predloge uveljavljajo preko zbora delavcev in sindikata, predstavniki 

staršev pa preko Sveta staršev. 

Na vprašanje, če priključitev vrtca pomeni tudi več delavcev v kuhinji, knjižnici in hišnikov, je 

ravnatelj odgovoril, da se o tem še dogovarjajo z ustanoviteljem in vrtcem Ormož. Občina 

zagotavlja, da nihče ne bo ostal brez zaposlitve.  

 

Ad 4) 

Ni bilo razprave. 

 

Ad 5) 

Ni bilo razprave. 

 

Ad 6) 

Zapisnik je bil prebran, nato pa soglasno sprejet  

SKLEP 04/3: Svet šole potrdi zapisnik četrte seje.  
 

Sestanek je bil zaključen ob 19.40 uri.  

 

 

Zapisala:                                                                          Predsednica Sveta šole: 

Vanja Bokša  Irena Bezjak, prof. 



 


