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Izvleček zapisnika 

1. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 12.6.2017, s pričetkom ob 17.00, v prostorih 

OŠ Sveti Jurij. 

 

Na seji je bilo prisotnih 9 članov, 1 član je svojo odsotnosti opravičil, 1 član svoje odsotnosti ni 

opravičil. Prisotna sta bila tudi gospod ravnatelj ter gospod Miran Rantaša. 

 

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 predlog dnevnega reda. Ker na predlagani dnevni red ni bilo 

podanih pripomb, je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 1/1-2017 

Potrdi se predlagani dnevni red za 1. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 1/1-2017 soglasno sprejet. 

 

Seja je potekala po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev oz. dopolnitev dnevnega reda; 

3. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta; 

4. Sprejem sklepa o konstituiranju sveta zavoda, izvolitev predsednika sveta zavoda in njegovega 

namestnika; 

5. Seznanitev s pristojnostmi in poslovnikom sveta zavoda ter predpisi na področju vzgoje in 

izobraževanja; 

6. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje ter 21. korespondenčne seje (gradivo v priponki);  

7. Obravnava in sprejem programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta za leto 2017 

(gradivo v priponki); 

8. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

3. TOČKA 

Predsednica je prebrala poročilo volilne komisije o volitvah predstavnikov delavcev v sveta zavoda, 

izvleček zapisnika sveta staršev ter sklep občinskega sveta Občine Rogašovci. 

Po prebranem je predsednica zbrane pozvala k imenovanju mandatno-verifikacijske skupine. Na 

podlagi predhodnega ustnega soglasja kandidatov je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 1/2-2017 
Za člane mandatno – verifikacijske komisije se imenujejo: 

 Burina Andreja 

 Domiter Bertalanič Marjeta 
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 Šandor Marko 

Mandat mandatno – verifikacijske komisije traja za čas trajanja mandata sveta zavoda. 

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

Na osnovi glasovanja je bil sklep 1/2-2017 soglasno sprejet. 

 

4. TOČKA 

Komisija je pregledala celotno gradivo v zvezi v volitvami in imenovanjem v svet zavoda. Ob 

pregledanem ni ugotovila nobenih nepravilnosti. 

Po podanem poročilu komisije je predsednica v sprejem predlagala naslednji  

SKLEP 1/3-2017 

Potrdi se 4-letni mandat izvoljenim in imenovanim članom Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij v 

sestavi: 

a) imenovani s strani ustanovitelja: 

 Marjeta Domiter Bertalanič, Pertoča 106 

 Nataša Hašaj – Sveti Jurij 13b 

 Matej Horvat – Sotina 119b 

 

b) imenovani s strani sveta staršev 

 Marko Šandor – Nuskova 88 

 Nadja Fridau – Večeslavci 107 

 Nataša Kreft – Dolnji Slaveči 149 

 

c) izvoljeni kot predstavniki delavcev 

 Burina Andreja 

 Klement Mateja 

 Sraka Andreja 

 Šinko Marjeta 

 Vučak Stanislav 

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

Na osnovi glasovanja je bil sklep 1/3-2017 soglasno sprejet. 

 

V skladu s poslovnikom člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Člani sprejmejo sklep 

o načinu glasovanja ter oblikujejo kandidatno listo za izvolitev predsednika in njegovega 

namestnika. Na predlog prisotnih je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 1/4-2017 

O izbiri kandidata za predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika se bo odločalo z javnim 

glasovanjem. 

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

Na osnovi glasovanja je bil sklep 1/4-2017 soglasno sprejet. 
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Po sprejemu sklepa o načinu glasovanja je predsednica zbrane pozvala, da podajo predloge o 

kandidatih za predsednika in namestnika predsednika sveta. Po predhodnem ustnem soglasju je bila 

za predsednico sveta zavoda imenovana Mateja Klement, za namestnika pa Marko Šandor. 

Predsednica je v sprejem predlagala naslednji  

SKLEP 1/5-2017 

Na podlagi glasovanja je za predsednico Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij imenovana Mateja 

Klement, za namestnika predsednika pa Marko Šandor. 

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

Na osnovi glasovanja je bil sklep 1/5-2017 soglasno sprejet. 

 

Po zaključku te točke je vodenje seje prevzela Mateja Klement, Liljana Hajdinjak Zelko pa je sejo 

zapustila. 

 

5. TOČKA 

Predsednica je besedo predala ravnatelju, ki je zbrane člane seznanil s pristojnostmi sveta, sestavo 

sveta zavoda in poslovnikom. Poslovnik so zbrani ob začetku seje tudi prejeli. 

 

6. TOČKA 

Zapisnik 14. seje ter 21. korespondenčne seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Ker na zapisano ni 

bilo nobenih pripomb, je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 1/6-2017 

Potrdita se zapisnik 14. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij ter zapisnik 21. korespondenčne 

seje. 

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

Na osnovi glasovanja je bil sklep 1/6-2017 soglasno sprejet. 

 

7. TOČKA 

Finančni načrt sta predstavila ravnatelj in računovodja. Ker so člani predlog finančnega načrta, 

program dela ter kadrovski načrt za leto 2017 prejeli skupaj z vabilom, sta izpostavila le najbolj 

pomembna dejstva. 

Na podano ni bilo nobenih pripomb, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji  

SKLEP 1/7-2017 

Sprejme se program dela Osnovne šole Sveti Jurij za leto 2017. 

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

Na osnovi glasovanja je bil sklep 1/7-2017 soglasno sprejet. 

 

Po sprejetem sklepu je predsednica v sprejem predlagala 

SKLEP 1/8-2017 

Sprejme se Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2017, Finančni načrt prihodkov in 

odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017 in Kadrovski načrt za leto 2017. 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 9 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 1/7-2017 soglasno sprejet. 
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8. TOČKA  

Ravnatelj je zbrane seznanil:  

a) z revizijskim poročilom zavoda za leto 2015, ki ga je opravilo podjetje Audit; 

b) s potekom odkupa župnijskega zemljišča za potrebe izgradnje igrišča za vrtec; 

c) z vlogo župnije za izvajanje verouka v prostorih šole; 

d) z vpisom v vrtec v naslednjem šolskem letu; 

e) z učnim uspehom. 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.05. 

 

 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi       Mateja Klement, prof. 

 

 


