
 

 

Izvleček zapisnika 

2. seje Sveta staršev Osnovne šole Sveti Jurij v šol. letu 2015/2016, dne 10.3.2016, ob 16.30, v 

prostorih OŠ Sveti Jurij. 

 

 

1. TOČKA 

V uvodu je predsednica pozdravila navzoče starše ter po pregledu prisotnosti ugotovila, da je 

prisotnih 14 članov. 4 člani so svojo odsotnost opravičili, ostali pa svoje odsotnosti niso 

opravičili. Predsednica je ugotovila, da je svet sklepčen. 

 

Člani so skupaj z vabilom prejeli tudi predlog dnevnega reda. Na predlagani dnevni red ni bilo 

pripomb, zato je seja potekala po naslednjem 

 

DNEVNEM REDU: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (priloga) 

3. Realizacija dejavnosti v vrtčevskih enotah 

4. Realizacija učnega načrta in učni uspeh ob koncu 1. redovalnega obdobja 

5. Šolski sklad, sredstva sklada in načrt porabe v letu 2016 

6. Obrazloženo mnenje o ustreznosti kandidata za delovno mesto ravnatelja 

7. Pobude, vprašanja, predlogi 

 

2. TOČKA 

Zapisnik 1. seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Po pregledu zapisnika na vsebino in obliko 

zapisanega ni bilo pripomb. Vsi prisotni so se z zapisanim strinjali in so zapisnik z dvigom rok 

soglasno potrdili. 

 

3. TOČKA 

Pri tej točki je predsednica besedo predala ravnatelju. Predstavil je vmesno evalvacijo, ki jo je 

pripravila pomočnica ravnatelja vrtca Anita Fartek. 

Na podano evalvacijo s strani članov sveta ni bilo nobenih pripomb. 

 

4. TOČKA 

Realizacijo učnega načrta ter učnega uspeha ob koncu 1. redovalnega obdobja je podal 

ravnatelj. 

Na podano poročilo s strani članov sveta ni bilo nobenih pripomb. 

 

5. TOČKA 

Stanje šolskega sklada je podal ravnatelj. 

Člani šolskega sklada so se sestali 29.2.2016. Po pregledu poslovanja v lanskem letu so 

zabeležili skupno stanje 1.814,02 EUR. 

Projekt letne učilnice zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bil izveden in se zato tudi 

začasno prekine. Upravni odbor šolskega sklada je sprejel sklep, da se zbrana sredstva namenijo 

sprotnim potrebam učencev. 

 
 

Osnovna šola Sveti Jurij Žiro račun:  51900-603-30159    

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 

                                                             
 



 

 

6. TOČKA 

V tedniku Vestnik je bil dne 11.2.2016 objavljen razpis za prosto delovno mesto ravnatelja OŠ 

Sveti Jurij.  

Na razpis se je prijavil en ustrezen kandidat, in sicer 

1. ALEKSANDER MENCIGAR, rojen 22. 2. 1964, s stalnim bivališčem Ob gozdu 11, 

2230 Lenart, po poklicu profesor športne vzgoje, na delovnem mestu RAVNATELJ 

 

Ravnatelj je članom sveta predstavil svojo vizijo vodenja v naslednjem mandatu, ki temelji na 

razvojnem načrtu šole. Po predstavitvi je ravnatelj sejo zapustil. 

Predsednica je prisotnim predstavila možnost glasovanja; ali tajno ali javno glasovanje. Člani 

sveta so soglasno podprli predlog javnega glasovanja ter soglasno podprli kandidata Aleksandra 

Mencigarja za ravnatelja. 

 

Mnenje Sveta staršev OŠ Sveti Jurij 

»Svet staršev v skladu s 3. alinejo 2. odstavka 53. a  člena Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, v povezavi s 4. odstavkom 53. a člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) 

podaja pozitivno mnenje k imenovanju Aleksandra Mencigarja za ravnatelja Osnovne šole 

Sveti Jurij. 

 

Obrazložitev: 

Ravnatelj se trudi za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja ter predšolske vzgoje. 

Vedno je pripravljen na sodelovanje s starši, saj upošteva naše predloge in mnenja, ki jih 

podamo ter jih vključuje v program dela in jih tudi realizira.« 

 

Člani sveta so soglasno podprli podano mnenje. 

Po razpravi se je ravnatelj vrnil. 

 

7. TOČKA 

Ravnatelj je zbranim predstavil naslednje: 

 šola pripravlja almanah, ki ga bodo učenci ob odhodu s šole dobili v spomin; 

 v tem mesecu bo potekala šola v naravi za  učence 7. razreda ter plavalni tečaj za učence 

3. razredov in preizkus plavanja za učence 6. razredov. 

 v mesecu februarju je potekal vpis v 1. razred, v mesecu marcu pa bo potekal vpis v 

vrtec 

 občina bo tudi v naslednjem šolskem letu zagotavljala sredstva za pokritje stroškov 

delovnih zvezkov za učence 1. razredov. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45. 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi        Helena Ivanič 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934

