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Izvleček zapisnika 

8. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 23.9.2015, s pričetkom ob 18.00, v prostorih 

OŠ Sveti Jurij. 

 

Na seji je bilo prisotnih 10 članov. Prisoten je bil tudi gospod ravnatelj. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev oz. dopolnitev dnevnega reda; 

3. Potrditev nadomestnih članov v svet zavoda in pritožbeno komisijo; 

4. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje ter korespondenčnih sej (gradivo po e-pošti);  

5. Samoevalvacijsko poročilo o življenju in delu OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 2014/2015; 

6. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta šole za šolsko leto 2014/2015 ter predlog sprememb 

za šolsko leto 2015/2016;  

7. Predstavitev in sprejem akcijskega načrta za šolsko leto 2015/2016 ter razvojnega načrta za 

obdobje 2015-2020; 

8. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 2015/2016 ter 

potrditev le tega (gradivo po e-pošti); 

9. Spremembe internih pravilnikov-uskladitev z veljavno zakonodajo; 

10. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

1. TOČKA 

Predsednica sveta je pozdravila navzoče ter po pregledu prisotnosti ugotovila, da je svet sklepčen in 

da lahko nadaljuje s sejo. 

 

2. TOČKA 

Člani so skupaj z vabilom prejeli tudi predlog dnevnega reda. Sprememb oz. dopolnitev na 

predlagano ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

 

SKLEP 8/1-2015 

Potrdi se predlagani dnevni red za 8. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij z dopolnitvijo 

3. točke, ki se glasi: »Potrditev nadomestnih članov v svet zavoda, potrditev nadomestnih 

članov v pritožbeno komisijo ter izvolitev namestnika predsednice sveta zavoda. 

Izid glasovanja: ZA 10   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/1-2015 soglasno sprejet. 
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Seja je potekala po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev oz. dopolnitev dnevnega reda; 

3. Potrditev nadomestnih članov v svet zavoda, potrditev nadomestnih članov v pritožbeno 

komisijo ter izvolitev namestnika predsednice sveta zavoda; 

4. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje ter korespondenčnih sej (gradivo po e-pošti);  

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

2014/2015; 

6. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta šole za šolsko leto 2014/2015 ter predlog 

sprememb za šolsko leto 2015/2016;  

7. Predstavitev in sprejem akcijskega načrta za šolsko leto 2015/2016 ter razvojnega načrta za 

obdobje 2015-2020; 

8. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 2015/2016 ter 

potrditev le tega (gradivo po e-pošti); 

9. Spremembe internih pravilnikov-uskladitev z veljavno zakonodajo; 

10. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

3. TOČKA 

Dvema predstavnikoma staršev je z 31.8. potekel mandat v svetu zavoda. S strani staršev sta bili za 

preostanek mandata sveta zavoda imenovani Helena Ivanič in Nadja Fridau. 

 

SKLEP 8/2-2015 

Potrdi se mandat dvema nadomestnima članoma sveta zavoda za preostanek mandata sveta 

zavoda, in sicer: 

 Heleni Ivanič – kot predstavnici sveta staršev za šolo (Večeslavci 30, Rogašovci) in 

 Nadji Fridau – kot predstavnici sveta staršev za vrtec (Večeslavci 107, Rogašovci) 

Izid glasovanja: ZA 10   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/2-2015 soglasno sprejet. 

 

Dvema staršema, članoma pritožbene komisije je dne 31.8. potekel mandat. Za preostanek mandata 

pritožbene komisije sta bili predlagani Milena Büček in Jasmina Lang. 
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SKLEP 8/3-2015 

Potrdi se mandat dvema nadomestnima članoma pritožbene komisije za preostanek mandata 

pritožbene komisije, in sicer: 

 Mileni Bűček – kot predstavnici staršev (Večeslavci 44, Rogašovci) in 

 Jasmini Lang – kot predstavnici staršev (Serdica 2, Rogašovci) 

Izid glasovanja: ZA 10   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/3-2015 soglasno sprejet. 

 

31.8. je potekel mandat namestnici predsednice sveta zavoda. Svet zavoda je po razpravi sprejel 

naslednje: 

SKLEP 8/4-2015 

Volitve namestnika predsednice se izvedejo javno. 

Izid glasovanja: ZA 10   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/4-2015 soglasno sprejet. 

 

SKLEP 8/5-2015 

Za namestnico predsednice Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij se potrdi Nataša Hašaj. 

Izid glasovanja: ZA 10   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/5-2015 soglasno sprejet. 

 

4. TOČKA 

Zapisniki so bili članom posredovani skupaj z vabilom. Po pregledu zapisnikov na zapisano ni bili 

pripomb. 

SKLEP 8/6-2015 

Potrdijo se zapisnik 7. seje ter zapisniki 14., 15. in 16. korespondenčne seje. 

Izid glasovanja: ZA x 10 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/6-2015 soglasno sprejet. 

 

5. TOČKA 

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2014/2015 je podal ravnatelj. Na podano ni bilo nobenih 

pripomb. 

Po zaključku te točke je ena izmed članic zapustila sejo. 

 

6. TOČKA 

Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta  ter predlog sprememb vzgojnega načrta je podala Maja 

Potočnik Barbelj. 

Pripomb na razpravo ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji 
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SKLEP 8/7-2015 

Potrdi se poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2014/2015 ter Vzgojni  

načrt Osnovne šole Sveti Jurij. 

Izid glasovanja: ZA 9   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/7-2015 soglasno sprejet. 

 

7. TOČKA 

Razvojna načrta za obdobje 2015-2020 za šolo in vrtec ter akcijska načrta za šolsko leto 2015/2016 

za šolo in vrtec je predstavil ravnatelj. Po predstavitvi je predsednica v sprejem predlagala naslednji  

 

SKLEP 8/8-2015 

Potrdijo se akcijski načrt za vrtec za šolsko leto 2015/2016, akcijski načrt za šolo za šolsko leto 

2015/2016, razvojni načrt za vrtec za obdobje 2015-2020 ter razvojni načrt za šolo za obdobje 

2015-2020. 

Izid glasovanja: ZA 9   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/8-2015 soglasno sprejet. 

 

8. TOČKA 

LDN so člani prejeli skupaj z vabilom. Na predlog ni bilo pripomb, zato je predsednica v sprejem 

predlagala naslednji 

SKLEP 8/9-2015 

Potrdi se Letni delovni načrt Osnove šole Sveti Jurij in VVE pri šoli za šolsko leto 2015/2016. 

Izid glasovanja: ZA 9   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/9-2015 soglasno sprejet. 

 

9. TOČKA 

Pred obravnavo te točke predsednica predlagala, da se obravnavani pravilniki sprejmejo po 

enostopenjskem postopku. Vsi prisotni so se strinjali, da svet odloča po enostopenjskem postopku, 

zato je predsednica v sprejem naslednji  

 

SKLEP 8/10-2015 

Splošni akti šole, za sprejem katerih je pooblaščen svet, se sprejmejo po enostopenjskem 

postopku. 

Izid glasovanja: ZA 9   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/10-2015 soglasno sprejet. 

 

Osnutke internih aktov so člani prejeli skupaj z vabilom. Ravnatelj je članom predstavil spremembe 

glede na trenutno veljavne pravilnike in predlagal popravek 6. člena Pravil o šolski prehrani – 

potreben je popravek o številčni sestavi skupin za prehrano ter enotno poimenovanje skupine. 

Drugih pripomb na osnutke ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji 
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SKLEP 8/11-2015  

Potrdijo se Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, Pravila zavoda Osnovne 

šole Sveti Jurij, Pravila o šolski prehrani Osnovne šole Sveti Jurij ter Pravilnik o dodelitvi 

sredstev učencem za šolo v naravi, z navedenimi spremembami in dopolnitvami. 

Izid glasovanja: ZA 9   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 8/11-2015 soglasno sprejet. 

 

10. TOČKA 

Ravnatelj je prisotne seznanil: 

a) s predlogom spremembe ekonomske cene vrtca 

b) z izvajanjem verouka v šoli 

c) z izvajanjem pouka Glasbene šole Murska Sobota v prostorih šole; predsednica je člane 

pozvala k izdaji soglasja za novo šolsko leto. Vsi prisotni z dvigom rok soglasno potrdili 

izdajo  

SOGLASJA 

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

glasbi in ostale pripadajoče dejavnosti Glasbene šole v šolskem letu 2015/2016. Glasbena šola Murska 

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

kopijo. 

d) s predlogom za 99-letni brezplačni najem župnijskega zemljišča za ureditev igrišča za vrtec. 

Svet zavoda je podal ravnatelju  

SOGLASJE 

za uvedbo postopka za sklenitev pogodbe o brezplačnem najemu župnijskega zemljišča, za 

ureditev igrišča za vrtec. 

e) da mora izvajalec obnove telovadnice odpraviti še nekaj napak 

f) da postopek proti Zavarovalnici Tilia še ni zaključen, saj je zavarovalnica vložila zahtevek za 

revizijo. 

                                                                                                  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi       Liljana Hajdinjak Zelko, prof. 

 

 

 

 


