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SVET ZAVODA 

OŠ MALA NEDELJA 

MALA NEDELJA 37 

9243 MALA NEDELJA 

 

 

Datum: 07.03.2018 

Številka: 900-3/2018-4 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

3. seje Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja, ki je bila v torek, 06.03.2018 ob 13.30 uri v zbornici 

šole. 

 

Prisotni, opravičeno, neopravičeno odsotni in drugi prisotni: glej listo prisotnosti (priloga). 

 

 

Dnevni red:  

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled zapisnikov prejšnje seje 
 

 Redne seje, 03.10. 2017 

 Korespondenčne seje, 06.02.2018 
 

4. Letno poročilo za leto 2017 (poslovni in finančni del) 
 

5. Sprejem finančnega načrta za leto 2018 
 

6. Poročilo in analiza I. redovalne konference 

 Aktivnosti šole in vrtca v času od 01. 09. 2017 do 31. 01. 2018 
 

7. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2017 

8. Sprejem sklepa o podpisu podjemne pogodbe s korepetitorjem pevskega zbora  
 

9. Pobude, želje, predlogi…članov Sveta zavoda 
 

10. Razno 

 

 
 

K1 

Predsednica je pozdravila navzoče in pričela sejo ob 13.30 uri. Preverili smo prisotnost in 

ugotovili, da smo sklepčni. 

K2  

Predsednica je prebrala predlagani dnevni red. Člani smo dnevni red potrdili soglasno z 

dvigom rok. 

K3 

Oba zapisnika preteklih dveh sej je prebrala predsednica. Na noben zapisnik ni bilo pripomb, 

zato smo ju z dvigom rok soglasno potrdili. 
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K4 

Finančni del letnega poročila nam je predstavila računovodkinja, ga. Jožica Rudolf. Pedagoški 

del letnega poročila pa ravnateljica. Na poročilo ni bilo nobenih pripomb.  

Na stroškovnem mestu ŠOLA znaša presežek prihodkov nad odhodki 1.253,00 eur. Na 

stroškovnem mestu VRTEC pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 4.978,00 eur. Člani 

Sveta zavoda smo sprejeli: 

SKLEP št.1: presežek prihodkov nad odhodki na stroškovnem mestu ŠOLA v višini 

1.253,00 eur in presežek prihodkov nad odhodki na stroškovnem mestu vrtec v višini 

4.978,00 eur se nameni za nove investicije. 

Letno poročilo je priloga 1 k zapisniku. 

 

K5 

Finančni načrt za leto 2018 nam je predstavila računovodkinja, ga. Jožica Rudolf. Na finančni 

načrt ni bilo nobenih pripomb ali vprašanj zato smo sprejeli: 

SKLEP št. 2: finančni načrt za leto 2018 se potrdi. 

Finančni načrt za leto 2017 je priloga 2 k zapisniku. 

 

K6 

Aktivnosti šole in vrtca za prvo polovico šolskega leta in poročilo I. redovalne konference pa 

nam je predstavila ravnateljica in so priloge 3, 4 in 5 k zapisniku. Vprašanj in pripomb ni bilo. 

 

K7 

Ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2017. 

Ker je bila ena članica volilne komisije (ga. Monika Rudolf Tomanič) odsotna, smo izvolili 

namestnico in sicer soglasno smo se strinjali, da bo to ga. Nataša Vrabl. Predsednica Sveta 

zavoda je pripravila 11 glasovnic. Volilna komisija je razdelila 8 glasovnic, tri glasovnice so 

ostale, saj so tri članice bile odsotne. Glasovali smo anonimno. Volilna komisija je pobrala 

glasovalne lističe in ugotovila rezultat. Vseh 8 članov je glasovalo pravilno. Delovno 

uspešnost ravnateljice, ga. Brede Žunič za leto 2017 so ocenili ocenilo z 98,13% (6 članov 

100%, 1 član 954% in 1 član 90 %). Priloga 6 k zapisniku. 

 

K8 

Predsednica nam je razložila, da se bosta oba šolska pevska zbora letos spet udeležila revije 

pevskih zborov v Ljutomeru. Zbor bo na reviji spremljala zraven zborovodkinje še repetitorka 

na klavirju s katero se bo sklenila podjemna pogodba za opravljeno delo. Sprejeli smo 

SKLEP št. 3: s korepetitorko se sklene podjemna pogodba za opravljeno storitev.  

 

K9 in K10 

Ravnateljica člane seznani z: 

 sodelovanje na proslavi ob 73. obletnici streljanja talcev , 08.03. 2018 



3 
 

 proslava za materinski dan, 20.3. 2018 

 materinski dan v vrtcu, datum še ni točno določen 

 vpis v 1. razred za šolsko leto 2018/2019 smo opravili – vpisanih 23 učencev 

 Občina Ljutomer se je prijavila na evropski projekt energetske sanacije in je našo šolo 

tudi predlagala za energetsko sanacijo 

 še v letošnjem letu bi naj začeli z gradnjo mobilne enote v našem vrtcu 

 

Sejo smo zaključili ob 14:50 uri. 

 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta zavoda: 

Aleksandra Horvat        Bronja Dolamič 

 

 

 

 

 

  

 


