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Izvleček zapisnika 

13. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 29.9.2016, s pričetkom ob 17.00, v 

prostorih OŠ Sveti Jurij 

 

Na seji je bilo prisotnih 9 članov, 1 članica je opravičila svojo odsotnost, 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 

lahko nadaljuje s sejo. 

 

2. TOČKA 

Člani so skupaj z vabilom prejeli tudi predlog dnevnega reda. Predsednica je predlagala dopolnitev 3. 

točke ter predlagala v sprejem naslednji 

SKLEP 13/1-2016 

Potrdi se predlagani dnevni red za 13. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, s spremembo 3. 

točke, ki se glasi: »Potrditev nadomestnih članov v svet zavoda in imenovanje pritožbene komisije 

OŠ Sveti Jurij.« 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 13/1-2016 soglasno sprejet. 

 

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 in pritožbeno komisijo; 

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

5. Samoevalvacijsko poročilo o življenju in delu OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 2015/2016; 

6. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta šole za šolsko leto 2015/2016 ter predlog sprememb 

za šolsko leto 2016/2017;  

7. Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta za šolsko leto 2015/2016, predstavitev akcijskega 

načrta za šolsko leto 2016/2017; 

8. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 2016/2017 ter 

potrditev le tega (gradivo po e-pošti); 

9. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

3. TOČKA 

Predsednica sveta zavoda je svet staršev dopisom seznanila, da je eni predstavnici staršev v svetu 

zavoda dne 31.8.2016 prenehal mandat ter, da je potrebno za preostanek mandata imenovati 

nadomestnega člana. Svet staršev je na svoji 1. seji v šolskem letu 2016/2017 za predstavnika staršev 

v svet zavoda, za preostanek mandata, imenoval Marka Šandorja. 
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Ker na predlog sveta staršev ni bilo podanih  pripomb, je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 13/2-2016 

Potrdi se mandat nadomestnemu članu sveta zavoda za preostanek mandata sveta zavoda, in sicer: 

 Marku Šandorju – kot predstavniku staršev za šolo (Nuskova 88, Rogašovci) 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 13/2-2016 soglasno sprejet. 

 

Predsednica je zbrane seznanila, da je pritožbeni komisiji OŠ Sveti Jurij dne 26.9.2016 potekel 

mandat. Po predhodno pridobljenih ustnih soglasjih je predsednica predstavila seznam predlaganih 

kandidatov, in sicer: 

 Andreja Vertič, učiteljica razrednega pouka, 

 Andreja Sraka, pedagoginja, 

 Nataša Rajšp, učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja, 

 Branka Klarič, učiteljica razrednega pouka, 

 Marjeta Šinko, pomočnica vzgojiteljice, 

 Maja Potočnik Barbelj, učiteljica predmetnega pouka, 

 Milena Büček, predstavnica staršev, 

 Jasmina Lang, predstavnica staršev, 

 Sandra Nemec, predstavnica staršev 

 Jolanda Maruško, strokovna delavka druge šole. 

 

Ker na podane predloge ni bilo nobenih pripomb je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 13/3-2016 

Imenuje se pritožbena komisija Osnovne šole Sveti Jurij v sestavi: 

 Andreja Vertič, učiteljica razrednega pouka 

 Andreja Sraka, pedagoginja 

 Nataša Rajšp, učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja 

 Branka Klarič, učiteljica razrednega pouka 

 Marjeta Šinko, pomočnica vzgojiteljice 

 Maja Potočnik Barbelj, učiteljica predmetnega pouka 

 Milena Büček, predstavnica staršev 

 Jasmina Lang, predstavnica staršev, 

 Sandra Nemec, predstavnica staršev 

 Jolanda Maruško, strokovna delavka druge šole 

Pritožbena komisija se imenuje za štiri leta. Mandat komisije začne teči z dnem imenovanja, to je 

29.9.2016. 

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

Na osnovi glasovanja je bil sklep 13/3-2016 soglasno sprejet. 
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4. TOČKA 

Zapisnik 12. seje sveta zavoda ter 20. korespondenčne seje sta bila članom poslana po pošti skupaj z 

vabilom. Po pregledanem je predsednica v sprejem predlagala naslednji  

SKLEP 13/4-2016 
Potrdita se zapisnik 12 seje ter zapisnik 20. korespondenčne seje s popravkom: »Člani Sveta zavoda, 

ki niso soglašali z izvajanjem verouka v prostorih šole.« 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 13/4-2016 soglasno sprejet. 

 

5. TOČKA 

Samoevalvacijsko poročilo je predstavil ravnatelj. Ker na podano ni bilo nobenih pripomb, je 

predsednica zaključila to točko. 

 

6. TOČKA 

Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šol. leto 2015/2016 je podala Maja Potočnik Barbelj. 

Ker na podano ni bilo nobenih pripomb, je predsednica v sprejem predlagala naslednji  

SKLEP 13/5-2016 

Potrdi se poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2015/2016 ter akcijski načrt 

vzgojnega načrta za šolsko leto 2016/2017. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 13/5-2016 soglasno sprejet. 

 

7. TOČKA  

Evalvacijo RN za šolsko leto 2015/2016 ter AN RN za šolsko leto 2016/2017 je predstavil ravnatelj. 

 

Po razpravi glede zdravega življenjskega sloga in zdrave prehrane, je predsednica v sprejem 

predlagala naslednji 

SKLEP 13/6-2016 
Potrdi se poročilo o uresničevanju akcijskega načrta razvojnega načrta za šolo in vrtec za šolsko leto 

2015/2016 ter akcijski načrt razvojnega načrta za šolo in vrtec za šolsko leto 2016/2017. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 13/6-2016 soglasno sprejet. 

 

8. TOČKA 

LDN za šolsko leto 2016/2017 je predstavil ravnatelj. 

Ker pripomb na podano ni bilo, je predsednica v sprejem predlagala naslednji  

SKLEP 13/7-2016 
Potrdi se Letni delovni načrt Osnove šole Sveti Jurij in VVE pri šoli za šolsko leto 2016/2017. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 13/7-2016 soglasno sprejet. 
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9. TOČKA 

Na šoli deluje dislociran oddelek Glasbene šole Murska Sobota. Ravnatelj je mnenja, da je glasbena 

šola dodana vrednost šole in kraja, zato predlaga, da Svet zavoda poda soglasje za uporabo prostorov 

za naslednji dve leti. 

Predsednica je člane pozvala k izdaji soglasja za novo šolsko leto. Vsi prisotni so 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 za obdobje od 1.9.2016 do 31.8.2018. Glasbena šola 

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

črno-belo kopijo. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.50 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi       Liljana Hajdinjak Zelko, prof. 

 

 


