
OSNOVNA ŠOLA  

VELIKA NEDELJA  

SVET ŠOLE  

 

Z A P I S N I K  

 

6. seje Sveta šole, ki je bila v ponedeljek, 20. novembra 2017, ob 18.00  uri v zbornici Osnovne 

šole Velika Nedelja. 

 

Prisotni člani Sveta šole: 

Predstavniki ustanoviteljev: Kumer Emil, Mušič Marjan, Stanič Nataša 

predstavniki staršev: Kokol Rudi, Meško Barbara, Sok Igor 

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

drugi prisotni: Žumbar Anton, ravnatelj; Škvorc Marijan, pomočnik ravnatelja; Gregur Nataša, 

pomočnik ravnatelja za vrtec, Bezjak Stanislav, predsednik sindikata v zavodu; Bokša Vanja, tajnik 

VIZ 

 

Odsotnost opravičili: Korpar Alenka 

 

       Dnevni red: 
 

1. Pozdrav 

2. Ugotovitev sklepčnosti 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Dopolnitev Pravil šole zaradi priključitve vrtca Podgorci 

5. Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2018 

6. Potrditev inventurnih komisij  

7. Seznanitev članov sveta z okvaro na vodovodnem sistemu šole 

8. Predlog Sveta šole za pristop k izdelavi idejnega projekta dograditve vrtca Podgorci.  

9. Spremembe LDN  

10. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole 

11. Tekoče zadeve  

12. Razno 

13. Potrditev zapisnika tekoče seje 

 

Ad 1) 

Predsednica Sveta šole Irena Bezjak je pozdravila navzoče člane Sveta šole. 

 

Ad 2) 

Predsednica je ugotovila, da je na seji od enajstih članov prisotnih deset članov. S tem je Svet šole 

sklepčen.  

 

Ad 3) 

Predsednica Irena Bezjak je predlagala potrditev dnevnega reda z dodatnima točkama. Člani Sveta 

so sprejeli 

SKLEP 06/1: Soglasno se potrdi dnevni red šeste seje.    

 

Ad 4) 

Člani Sveta šole so gradivo Pravila Osnovne šole Velika Nedelja dobili skupaj z vabilom po pošti. 

Predsednica Sveta šole je predala besedo ravnatelju Antonu Žumbarju, ki je pojasnil, da je zaradi 

priključitve vrtca Podgorci bilo potrebno nekaj besedila v pravilih dodati.  

SKLEP 06/2: Soglasno se potrdi Dopolnitev pravil šole zaradi priključitve vrtca Podgorci. 

 



 

Ad 5) 

V skladu s 30. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 

– ZJZP), 27. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 60. člena Zakon o 

izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 

59/17) je Svet zavoda OŠ Velika Nedelja razpravljal o Finančnem načrtu OŠ Velika Nedelja, ki je 

podlaga za pripravo proračuna občine Ormož. Predlog  je pripravilo vodstvo zavoda v sodelovanju 

z računovodstvom. 

 

Člani Sveta šole so finančni načrt za leto 2018 prejeli po pošti. Predsednica Sveta šole Irena Bezjak, 

je predala besedo gospodu ravnatelju Antonu Žumbarju, ki je predstavil finančni načrt za leto 2018. 

Prva sprememba je napredovanje določenih zaposlenih v višje plačilne razrede. Druga sprememba 

pa je, da se v športni dvorani delavke-čistilke več ne financira z 0,7 ampak z 0,2.  

Novost na Osnovni šoli je tudi prijava šole na razpis SIO 2020 za pridobitev IKT tehnologija, ki jo 

v določenem deležu financira šola. Šola za sredstva zaprosi občino Ormož. 

 

Člani Sveta šole bodo dali pobudo na občino, da se skupaj z energetsko sanacijo športne dvorane 

uredi tudi streha, ki na vsaj šestih mestih pušča.  

 

Predsednika sindikata skrbi, da bo čistilka v športni dvorani samo 2 uri na dan. Ravnatelj pojasni, 

da del čiščenja opravi šolska čistilka ter, da je hišnik zaposlen 8 ur na dan in da lahko opravi tudi 

del čiščenja.  

SKLEP 06/03: Soglasno se sprejme finančni načrt za leto 2018. 

 

Ad 6) 
Predlog inventurnih komisij za 2017: 

 

Komisija za odpis OS in DI v OŠ Velika Nedelja: 

1. Rajh Vekoslav – predsednik 

2. Branko Žnidarič – član 

3. Bokša Vanja – član 

 

Komisija za odpis OS in DI na podružnici Podgorci: 

1. Hanželič Lenart – predsednik 

2. Marko Skok – član 

3. Roškar Marija – član 

 

Komisija za odpis DI in OS v športni dvorani Velika Nedelja: 

1. Tušak Franc – predsednik 

2. Bezjak Stanko – član 

3. Miklašič Zdenka – član 

 

Komisija za odpis DI in OS v VIZ enota Podgorci: 

1. Gregur Nataša – predsednik 

2. Žnidarič Andreja – član 

3. Horvat Marija – član 

 

Komisija za popis gotovine in vrednostnih papirjev ter obveznosti: 

1. Janžekovič Nada – predsednik 

2. Lešničar Milko – član 

3. Ivanuša Teodora – član 

SKLEP 06/4: Soglasno se potrdijo predlagani člani inventurnih komisij. 

 



 

Ad 7) 

Ravnatelj Anton Žumbar je seznanil člane Sveta šole z okvaro na vodovodnem sistemu šole in 

sanacijo okvare. 

 

Ad 8) 

Vrtec Podgorci je na tradicionalni slovenski zajtrk povabil tudi župana občine Ormož. Ogledal si je 

celoten vrtec in ugotovil, da je veliko stvari dotrajanih ter da obstaja velika stiska s prostori. Župan 

je pokazal velik interes za sanacijo vrtca. 

 

Član Sveta šole predlaga, da bi občinske svetnike iz okoliša Velike Nedelje in Podgorcev 

informirali o stanju v vrtcu Podgorci. Soglasno se sprejme 

SKLEP 06/5: Svet šole daje pobudo občini Ormož za dograditev ali novogradnjo vrtca 

Podgorci. O tej pobudi obvestimo občino Ormož, župana, krajevno skupnost Velika Nedelja 

in Podgorci ter občinske svetnike s področja Velike Nedelje in Podgorcev. V decembru 

organiziramo skupen sestanek na lokaciji v Podgorcih, kjer povabljene seznanimo s 

problematiko vrtca Podgorci in športne dvorane Velika Nedelja. 

 

Ad 9) 

Pomočnik ravnatelja za šolo je seznanil člane Sveta šole, da se Božično novoletni koncert z 

bazarjem prestavi z 20.12.2017 na 21.12.2017.  

V okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo bodo sedmošolci v sredo, 09.05.2018, obiskali 

knjižnico v okviru tehničnega dne. 

Naravoslovni dan za 6. razrede se spremeni tako, da se črta Mozirje in se nadomesti z lokacijo pri 

Veliki Nedelji. 

SKLEP 06/6: Predlagane spremembe se soglasno sprejmejo. 

 

Ad 10) 

Člana Sveta šole zanima zakaj ni šolskega zvonca. Ravnatelj je pojasnil, da je tako sklenil učiteljski 

zbor. Član Sveta šole je predlagal ponovno uvedbo zvonca. 

Članica Sveta šole predlaga, da bi manjkajočim članom tudi po elektronski pošti poslali zapisnik. 

Soglasno se sprejme 

SKLEP 06/7: Članom Sveta šole se gradivo za Svet šole pošlje tudi po elektronski pošti. Po 

elektronski pošti se pošlje tudi zapisnik.  

 

Ad 11) 

Ni bilo razprave. 

 

Ad 12) 

Ni bilo razprave. 

 

Ad 13) 

Zapisnik je bil prebran, nato pa soglasno sprejet  

SKLEP 06/8: Svet šole potrdi zapisnik šeste seje.  
 

Sestanek je bil zaključen ob 20.25 uri.  

 

 

Zapisala:                                                                                                  Predsednica Sveta šole: 

Vanja Bokša                           Irena Bezjak, prof. 

  

 

 


