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SVET ZAVODA 

OŠ MALA NEDELJA 

MALA NEDELJA 37 

9243 MALA NEDELJA 

 

Datum: 06.06.2017 

Številka: 900-3/2017-24 

 

ZAPISNIK 

 

7. seje Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja, ki je bila v torek, 06.06.2017 ob 15.00 uri v zbornici 

šole. 

 

Prisotni člani Sveta zavoda: Nataša Vrabl, Ksenija Špur, Aleksandra Horvat, Silvija Filipič, 

Nada Tomanič, Marija Kosi, Sandi Kolar, Miša Šišernik, Bronja Dolamič in Monika Rudolf 

Tomanič. 

Opravičeno odsotni: Mira Husjak, Nina Škraban in Anton Vrbnjak. 

 

Dnevni red:  

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda 

3. Pregled zapisnika prejšnje seje, ki je bila 04.05.2017 

4. Poročilo volilne komisije o volitvah članov Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja 

5. Volitve predsednika Sveta zavoda in namestnika 

6. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta zavoda 

7. Imenovanje ravnateljice OŠ Mala Nedelja 

- Seznanitev s prispelim mnenjem ministra o predlaganem kandidatu za ravnatelja 

- Glasovanje o imenovanju ravnatelja 

8. Pobude, želje, predlogi…članov Sveta zavoda 

9. Razno 

 

K1 

Predsednica je pozdravila navzoče in pričela sejo ob 15.00 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. 
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K3 

Zapisnik zadnje seje je prebrala predsednica. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato smo ga z 

dvigom rok soglasno potrdili. 

 

K4 

Poročilo volilne komisije o volitvah članov v Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 

Ga. Ksenija Špur in ga. Nataša Vrabl sta povzeli poročila in sklepe volilnih komisij o volitvah 

članov Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 

OBČINA LJUTOMER – V Svet zavoda OŠ Mala Nedelja so imenovani naslednji člani: 

   - Mira Husjak 

   - Nada Tomanič 

   - Anton Vrbnjak 

 

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH iz OŠ MALA NEDELJA – V Svet zavoda OŠ Mala 

Nedelja so bili dne 26.4.2017 izvoljeni naslednji člani: 

   - Aleksandra Horvat 

   - Bronja Dolamič 

   - Nina Škraban 

   - Miša Šišernik 

   - Nataša Vrabl 

 

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV - V Svet zavoda OŠ Mala Nedelja so bili dne 

11.4.2017 izvoljeni naslednji člani: 

   - Monika Rudolf Tomanič 

   - Sandi Kolar  

   - Marija Kosi 

Vsi člani Sveta zavoda so izvoljeni za dobo 4 let. 

 

SKLEP št.1: Člani Sveta zavoda so seznanjeni s poročili volilnih komisij o volitvah 

članov Sveta zavoda in s sklepi o imenovanju članov. 

 

Za sklep je glasovalo 10 od 10 prisotnih članov Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 
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K5 

Volitve predsednika Sveta zavoda in namestnika. 

Predsednica Sveta zavoda je predlagala volitve predsednika Sveta zavoda in njegovega 

namestnika. Glede na prakso ostalih javnih zavodov je predlagala, da bi bilo najbolj praktično 

imeti predsednika iz vrst notranjih članov. Ostali člani so se strinjali s to pobudo. 

Predlagala je tudi, da so volitve javne, če je za predsednika in podpredsednika samo en 

kandidat, v primeru večjega števila kandidatov pa so volitve tajne. 

 

Prosila je za predloge glede predsednika Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 

Člani so predlagali ga. Natašo Vrabl, ki kandidature ni sprejela, nato so predlagali ga. Mišo 

Šišernik, ki je kandidaturo prav tako zavrnila, nato so predlagali ga. Bronjo Dolamič, ki pa je 

kandidaturo ustno sprejela.. 

Vsi člani Sveta zavoda so se strinjali s predlagano kandidatko in jo potrdili z dvigom rok. 

Proti ni bil nobeden član, zato ugotavljamo, da je kandidatka za predsednico Sveta zavoda ga. 

Bornja Dolamič potrjena z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI. 

 

Predsednica je prosila še za predloge glede podpredsednika Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 

Člani so predlagali ga. Natašo Vrtabl, ki je kandidaturo ustno sprejela. 

Vsi člani Sveta zavoda so se strinjali s predlagano kandidatko in jo potrdili z dvigom rok. 

Proti ni bil nobeden član, zato ugotavljamo, da je kandidatka za podpredsednico Sveta zavoda 

ga. Nataša Vrabl potrjena z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI. 

SKLEP št. 2: Člani Sveta zavoda so na javnih volitvah soglasno z dvigom rok potrdili 

predsednico ga. BRONJO DOLAMIČ in podpredsednico ga. NATAŠO VRABL Sveta 

zavoda OŠ Mala Nedelja. 

Za sklep je glasovalo 10 od 10 prisotnih članov Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 

 

K6 

Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta zavoda 

SKLEP št. 3: Na podlagi postopka o imenovanju novih članov Sveta zavoda OŠ Mala 

Nedelja se sprejme naslednji ugotovitveni sklep: 

V Svet zavoda OŠ Mala Nedelja so imenovani naslednji člani: 

S strani OBČINE LJUTOMER: 

   - Mira Husjak 

   - Nada Tomanič 

   - Anton Vrbnjak 
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S strani PREDSTAVNIKOV ZAPOSLENIH: 

   - Aleksandra Horvat 

   - Bronja Dolamič 

   - Nina Škraban 

   - Miša Šišernik 

   - Nataša Vrabl 

 

S strani PREDSTAVNIKOV STARŠEV: 

   - Monika Rudolf Tomanič 

   - Sandi Kolar  

   - Marija Kosi 

 

Predsednica Sveta Zavoda OŠ Mala Nedelja je ga. BRONJA DOLAMIČ . 

Podpredsednica Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja je ga. NATAŠA VRABL . 

Svetu zavoda OŠ Mala Nedelja prične teči mandat TAKOJ . 

Za sklep je glasovalo 10 od 10 prisotnih članov Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 

 

Izvoliti je potrebno tudi novo  mandatno-verifikacijsko komisijo za dobo 4 leta. Predsednica 

je podala pobudo za sestavo (en predstavnik delavcev šole, en predstavnik staršev in en 

predstavnik ustanovitelja). Člani Sveta zavoda so se strinjali. 

Prisotni so z dvigom rok soglasno potrdili novo mandatno-verifikacijsko komisijo v sestavi: 

Nada Tomanič - predsednica 

Monika Rudolf Tomanič - članica 

Miša Šišernik - članica 

 

SKLEP št. 4 : Mandatno- verifikacijsko komisijo sestavljajo: 

Nada Tomanič - predsednica 

Monika Rudolf Tomanič - članica 

Miša Šišernik - članica 

 

Za sklep je glasovalo 10 od 10 prisotnih članov Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja. 
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K7 

Imenovanje ravnateljice OŠ Mala Nedelja 

 

PREGLED MNENJA MINISTRA 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja je odprla prispelo mnenje ministra in ga članom 

sveta predstavila.  

Iz podanega mnenje ministra je razvidno, da je mnenje o izbrani kandidatki gospe Bredi Žunič 

pozitivno. 

 

GLASOVANJE O IMENOVANJU RAVNATELJA 

1. Predsednica Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja  je razložila postopek glasovanja. Najprej smo 

se člani Sveta zavoda morali odločiti za način glasovanja. 

SKLEP št. 5: Člani Sveta zavoda so se odločili, da bo glasovanje potekalo javno. 

Za sklep je glasovalo 10 od 10 prisotnih članov Sveta zavoda. 

 

2.Pričeli smo s postopkom glasovanja o imenovanju ravnatelja. 

SKLEP št. 6: Svet zavoda ugotavlja:  

- da je izbrana kandidatka za ravnatelja Osnovne šole Mala Nedelja 

dobila od 10 prisotnih članov 10 glasov, kar pomeni, da je na delovno 

mesto ravnatelja Osnovne šole Mala Nedelja imenovana gospa Breda 

Žunič. 

 

Za sklep je glasovalo 10 od 10 prisotnih članov Sveta zavoda. 

K8 in K9 

Vsi prisotni so čestitali ravnateljici Bredi Žunič za imenovanje.  

Predsednica se je zahvalila članom Sveta zavoda, ki jim je pretekel mandat za uspešno 

sodelovanje.  

Ravnateljica se je zahvalila ga. Nataši Vrabl za izvrstno vodenje Sveta zavoda. 

 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta zavoda: 

Aleksandra Horvat        Bronja Dolamič 
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