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Izvleček zapisnika 

11. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 21.4.2016, s pričetkom ob 18.15, v 

prostorih OŠ Sveti Jurij. 

 

Na seji je bilo prisotnih 10 članov, 1 član svoje odsotnosti ni opravičil. Prisoten je bil tudi gospod 

ravnatelj. 

 

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.  

 

SKLEP 11/1-2016 
Potrdi se predlagani dnevni red za 11. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 11/1-2016 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 po e-pošti) 

4. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16 

5. Imenovanje ravnatelja 

6. Pobude, vprašanja, predlogi 

 

3. TOČKA 

Zapisnik  10. seje je bil članom poslan po elektronski pošti skupaj z vabilom. Po pregledu zapisnika 

na vsebino in obliko zapisanega ni bilo pripomb.  

 

SKLEP 11/2-2016 

Potrdi se zapisnik 10. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 11/2-2016 soglasno sprejet. 
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4. TOČKA 

Poročilo o realizaciji LDN  za šolsko leto 2015/2016 je podal ravnatelj. Ker na podano ni bilo 

nobenih pripomb, je predsednica zaključila to točko. 

 

5. TOČKA 

Predsednica je uvodoma dejala, da so bile v postopku imenovanja ravnatelja izpeljane vse dejavnosti 

v skladu z zakonodajo. Na sklep o izbiri kandidata za ravnatelja je MIZŠ podalo pozitivno mnenje. 

 

SKLEP 11/3-2016 

O imenovanju ravnatelja se bo odločalo javno. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 11/3-2016 soglasno sprejet. 

 

Pred odločanjem o izbiri je ravnatelj sejo zapustil. 

 

Predsednica je zbrane pozvala k razpravi glede imenovanja ravnatelja. Nihče od prisotnih ni podal 

nobenega vprašanja oziroma predloga. 

 

SKLEP 11/4-2016 

1. Za ravnatelja zavoda Osnovna šole Sveti Jurij se imenuje  

 Aleksander Mencigar, rojen 22.2.1964 v Mariboru, stanujoč Ob gozdu 11, Lenart. 

 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 11/4-2016 soglasno sprejet. 

 

Po zaključenem imenovanju se je ravnatelj vrnil na sejo. 

 

6. TOČKA 

a) Ravnatelj je uvodoma dejal, da šola od ustanovitelja še ni prejela izhodišč za pripravo  

finančnega in kadrovskega načrta za leto 2016. 

b) V teku je dogovor o sklenitvi pogodbe za ureditev igrišča za potrebe vrtca ne zemljišču, ki je 

v lasti župnije Sveti Jurij; prav tako potekajo dogovori glede idejnega projekta. 

c) Stekel je postopek za pridobivanje predračunov za pokritje južnega dela stopnišča. V skladu s 

sklepom o izvedbi enostavnega postopka je skrajni rok za izvedbo del 20.8.2016. V kolikor 

bo poleti v kraju tekel postopek izgradnje sistema kurjave na biomaso, bo dežurna enota vrtca 

v času počitnic na podružnični šoli. 

d) Glede na situacijo, ki se je zgodila pri zadnji šoli v naravi in v skladu s odločitvijo na prejšnji 

seji sveta zavoda, je ravnatelj predlagal, da se za prevoz otrok koristi cenejši javni prevoz – 

prevoz z vlakom. 

 



 
 
 
 
 

Osnovna šola Sveti Jurij   Podračun pri UJP:01305-6030678159    
Sveti Jurij 13    Telefon:                02 5571 003  
9262 Rogašovci    Fax:                   02 5588 480 

Tel. ravnatelj:    02 5588 488 
Davčna št.: 99951525   e-mail:         tajnistvo@ossvj.si 

 

 
SKLEP 11/5-2016 

Starši učencev, ki v posameznem šolskem letu letujejo v šoli v naravi, bodo pred samim odhodom 

otrok na letovanje plačali 2/3 stroškov letovanja, in sicer v dveh obrokih, ki bodo obračunani na 

položnicah za šolsko prehrano ter izbrali najugodnejši prevoz. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 11/5-2016 soglasno sprejet. 

 

e) Jutri, 22.4.2016, na šoli poteka Dan odprtih vrat. Takoj po praznikih bo potekal NPZ. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi       Liljana Hajdinjak Zelko, prof. 
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Priloge: 

5) povzetek ravnatelja o opravljenem delu v letu 2015 

6) tajno mnenje strokovnih delavcev, obrazloženo mnenje Sveta staršev, obrazloženo mnenje lokalne 

skupnosti 

7c) predlog za sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec 

 


