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Izvleček zapisnika 

5. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 2.10.2018, s pričetkom ob 17.30, v prostorih 

OŠ Sveti Jurij. 

 

Na seji je bilo prisotnih 8 članov, 1 članica je svojo odsotnost opravičila, 2 člana svoje odsotnosti 

nista opravičila. Prisoten je bil tudi gospod ravnatelj. 

 

1. TOČKA 

Predsednica je pozdravila navzoče ter po pregledu prisotnosti ugotovila, 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 predsednica v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 5/1-2018 

Potrdi se predlagani dnevni red za 5. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij. 

 

Izid glasovanja: ZA x 8 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 5/1-2018 soglasno sprejet. 

 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev oz. dopolnitev dnevnega reda; 

3. Potrditev nadomestnih članov v svet zavoda; 

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

5. Samoevalvacijsko poročilo o življenju in delu OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 2017/2018; 

6. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2017/2018 ter predstavitev za šolsko 

leto 2018/2019; 

7. Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta razvojnega načrta za šolsko leto 2017/2018 ter 

predstavitev za šolsko leto 2018/2019; 

8. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Sveti Jurij z vrtcem za šolsko leto 2018/2019 ter 

potrditev (gradivo v prilogi);  

9. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

3. TOČKA 

Potrdi se mandat nadomestni članici Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij za preostanek mandata 

sveta zavoda, in sicer: 

 Mileni Büček 

Izid glasovanja: ZA x 8 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 5/2-2018 soglasno sprejet. 
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4. TOČKA 

Med obravnavo te točke se je seji pridružil še en član. Zapisnik prejšnje seje so člani prejeli skupaj z 

vabilom. Ker na zapisnik ni bilo podanih nobenih pripomb, je predsednica v sprejem predlagala 

naslednji  

     SKLEP 5/3-2018 
Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij. 

 

 

Izid glasovanja: ZA x 9 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 5/3-2018 soglasno sprejet. 

 

 

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 in predstavil samoevalvacijsko poročilo o življenju in delu šole in vrtca v 

preteklem šolskem letu. 

 

6. TOČKA 

Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2017/2018 je podal ravnatelj, v 

nadaljevanju pa je predstavil dejavnosti v okviru AK VN za to šolsko leto. 

Predsednica je v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 5/4-2018 

Potrdi se poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2017/2018 ter akcijski načrt 

vzgojnega načrta za šolsko leto 2018/2019. 

Izid glasovanja: ZA x 9 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 5/4-2018 soglasno sprejet. 

 

7. TOČKA 

RN šole je predstavila pedagoginja Andreja Sraka. Prednostna naloga šole v tem šolskem letu je 

enaka kot v lanskem šolskem letu: »Skrb za zdrav način življenja.« 

Ob koncu šolskega leta je bila opravljena analiza RN za preteklo šolsko leto. Cilj, ki je bil dosežen – 

dvig deleža učencev, ki dosegajo priporočila.  
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RN vrtca je predstavil ravnatelj; velik poudarek je dan na razvijanju psihomotoričnih sposobnosti. 

Zastavljeni kazalniki v preteklem šolskem letu so bili doseženi. 

Predsednica je v sprejem predlagala naslednji  

SKLEP 5/5-2018 
Potrdi se poročilo o uresničevanju akcijskega načrta razvojnega načrta šole in vrtca za šolsko leto 

2017/2018 ter akcijski načrt razvojnega načrta šole in vrtca za šolsko leto 2018/2019. 

Izid glasovanja: ZA x 9 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 5/5-2018 soglasno sprejet. 

 

8. TOČKA 

LDN je predstavil ravnatelj. Člani so ga prejeli skupaj z vabilom. 

Predsednica je v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 5/6-2018 
Potrdi se Letni delovni načrt Osnove šole Sveti Jurij z vrtcem pri šoli za šolsko leto 2018/2019. 

Izid glasovanja: ZA x 9 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 5/6-2018 soglasno sprejet. 

 

9. TOČKA 

a) Za potrebe izvajanja pouka Glasbene šole Murska Sobota je predsednica v sprejem je 

predlagala naslednji 

SKLEP 5/7-2018 

za brezplačno uporabo prostorov OŠ Sveti Jurij za izvajanje in poučevanje instrumentov, nauka o 

glasbi in ostale pripadajoče dejavnosti Glasbene šole za obdobje od 1.9.2018 do 31.8.2019. Glasbena šola 

Murska Sobota je dolžna povrniti stroške fotokopiranja OŠ Sveti Jurij, in sicer v višini 0,05€ za eno 

črno-belo kopijo. 

Izid glasovanja: ZA x 9 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 5/7-2018 soglasno sprejet. 

 

b) Ravnatelj je zbrane seznanil s potekom del na vrtčevskem igrišču.  

 

 

Seja je bila zaključena od 19.00. 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi              Mateja Klement, prof. 

 

 


