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Izvleček zapisnika 

4. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 31.5.2018, s pričetkom ob 18.00, v prostorih 

OŠ Sveti Jurij. 

 

Na seji je bilo prisotnih 6 članov, 4 člani so svojo odsotnost opravičili, 1 član svoje odsotnosti ni 

opravičil. Prisotna sta bila tudi gospod ravnatelj ter računovodja. 

 

1. TOČKA 

Zaradi odsotnosti predsednice je sejo vodil podpredsednik g. Šandor, ki je pozdravil navzoče ter po 

pregledu prisotnosti ugotovil, da je svet sklepčen in lahko nadaljuje s sejo. 

 

2. TOČKA 

Člani so skupaj z vabilom prejeli predlog dnevnega reda. Ker na predlagani dnevni red pripomb ni 

bilo, je podpredsednik v sprejem predlagal naslednji 

SKLEP 4/1-2018 

Potrdi se predlagani dnevni red za 4. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij. 

 

Izid glasovanja: ZA x 6 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 4/1-2018 soglasno sprejet. 

 

Seja je potekala po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev oz. dopolnitev dnevnega reda; 

3. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (gradivo v prilogi);  

4. Obravnava in sprejem programa dela, finančnega načrta ter kadrovskega načrta za leto 2018 

(gradivo v prilogi); 

5. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

3. TOČKA 

Zapisnik prejšnje seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Ker na zapisnik ni bilo podanih nobenih 

pripomb, je podpredsednik v sprejem predlagal naslednji  

SKLEP 4/2-2018 
Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij. 

 

Izid glasovanja: ZA x 6 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 4/2-2018 soglasno sprejet. 

4. TOČKA 

Besedo je prevzel ravnatelj. Člani so finančni načrt prejeli skupaj z vabilom, zato je ravnatelj le 

povzel ključne dele. Finančni načrt je podal računovodja. 
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Ker na podano ni bilo nobenih pripomb, je podpredsednik v sprejem predlagal naslednji  

SKLEP 4/3-2018 

Sprejme se Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018, finančni načrt prihodkov in 

odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 in kadrovski načrt za leto 2018. V kolikor bo med 

letom prišlo do večjega odstopanja pri prihodkih in odhodkih finančnih načrtov, bomo postavke v 

finančnih načrtih ustrezno spremenili oz. jih dopolnili. 

Izid glasovanja: ZA x 6 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 4/3-2018 soglasno sprejet. 

 

5. TOČKA 

Besedo je prevzel ravnatelj: 

a) Na svetu staršev je ravnatelj zbrane seznanil z vpisom v vrtec in šolo – s 1.9. bo na 

podružnični šoli oblikovan nov oddelek vrtca za otroke I. starostnega obdobja – nove 

zaposlitve bomo večinoma zapolnili z obstoječim kadrom. 

b) Zbrane je seznanil s potekom del na vrtčevskem igrišču – do konca junija bodo končana 

zemeljska dela, do meseca septembra bo položena tudi trava; 

c) Šola je v izvršbo predala dolžnike s skupnim dolgovanim zneskom 2.685,00 €; 

d) Rezultati NPZ so bili letos nekoliko slabši – na področju jezika so bili otroci nad državnim 

povprečjem, pri ostalih dveh predmetih pa pod povprečjem; 

e) Učiteljski zbor je sklenil, da otroci na zaključni ekskurziji ne bodo smeli imeti zraven 

mobilnih telefonov. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena od 18.45. 

 

Zapisala:      Podpredsednik Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi              Marko Šandor 

 

 


