
 

 

POVZETEK 

3. seje Sveta staršev Osnovne šole Sveti Jurij v šol. letu 2016/2017, ki je potekala dne 

25.5.2017, s pričetkom 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 13 članov. 7 članov je svojo odsotnost opravičilo, ostali svoje odsotnosti niso 

opravičili. Predsednica je ugotovila, da je svet ni sklepčen. V skladu s polovnikom je ravnatelj 

predlagal, da kljub nesklepčnosti člani obravnavajo gradivo ter ga nato potrdijo na 

korespondenčni seji. 

 

2. TOČKA 

Člani so skupaj z vabilom prejeli dnevni red. Ker svet staršev ni sklepčen, bo soglasje o 

dnevnem redu podano na korespondenčni seji. 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti;  

2. Potrditev dnevnega reda; 

3. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (priloga); 

4. Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2017/2018 – soglasje sveta staršev za 

skupno nabavno ceno za posamezni razred; 

5. Vpis v šolo in vrtec v šolskem letu 2017/2018; 

6. Imenovanje predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Sveti Jurij; 

7. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

3. TOČKA 

Zapisnik prejšnje seje bodo predstavniki potrjevali na korespondenčni seji. 

 

 

4. TOČKA 

Ravnatelj je predstavil učna gradiva, ki so jih učitelji predlagali na strokovni konferenci dne 

Med obravnavo te točke se je pridružil še en član, kar pomeni, da je svet postal sklepčen. 

Predsednica je člane pozvala k potrditvi dnevnega reda, katerega so člani z dvigom rok soglasno 

potrdili. 

Predsednica je nadalje člane pozvala k potrditvi zapisnika prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo 

podanih nobenih pripomb, zato so ga člani z dvigom rok soglasno potrdili. 

Na predstavljena učna gradiva ni bilo pripomb. Člani so predlagano gradivo soglasno potrdili 

z dvigom rok. 

 

5. TOČKA 

Vpis v šolo in vrtec je predstavil ravnatelj. Vpis v šolo je bil izveden v mesecu februarju, vpis 

v vrtec pa v mesecu marcu. 

V vrtec bo v naslednjem letu skupaj vpisanih 112 otrok, v šolo pa 230 otrok. Pripomb članov 

na podano ni bilo, zato je predsednica zaključila to točko. 

 

 
 

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 

Svetu zavoda Osnovne šole Sveti Jurij dne 18.6.2017 poteče štiriletni mandat. 

Za predstavnike staršev v svetu zavoda so bili, po predhodnem ustnem soglasju, predlagani: 

 Marko Šandor – predstavnik staršev za šolo 

 Nadja Fridau – predstavnik staršev za šolo 

 Nataša Kreft – predstavnik staršev za vrtec 

Člani so predlagane kandidate z  dvigom rok soglasno potrdili. 

 

7. TOČKA 

Ravnatelj je zbrane seznanil: 

a) z  možnostjo izvajanja pouka v manjših učnih skupinah; 

b) v prihodnje se trening juda ne bo več izvajal. Otroci, ki bodo želeli trenirati judo, bodo 

morali na treninge odhajati v Murski Soboti. 

Je pa ravnatelj prisotne seznanil z možnostjo dodatne ure športa. Soglasje s strani občine 

za financiranje je bilo podano, potrebno je pridobiti še soglasje sveta staršev in soglasje 

sveta zavoda. Ni še dokončno urejena organizacija, več o tem bo znano v jesenskem 

času. 

c) s potekom del za igrišče za vrtec; 

d) s potekom mandata upravnemu odboru šolskega sklada. Predstavnike staršev predlaga 

svet staršev, predstavnike zavoda predlaga svet zavoda, celoten upravni odbor pa potrdi 

svet staršev. 

Po predhodnem ustnem soglasju so bili s strani sveta staršev za člane upravnega odbora 

šolskega sklada predlagani: 

 Helena Ivanič 

 Petra Turza Dajč 

 Mencigar Mateja 

 Buček Mihaela 

e) starši so izpostavili možnost izvajanja tečaja plavanja. Ravnatelj je pojasnil, da je to 

možno, v kolikor se bo za to odločilo zadostno število staršev; v primeru izvedbe morajo 

starši stroške tečaja v celoti kriti sami. 

f) glede uvajanja NPZ v 3. razredu ter pretvorbo dosežka NPZ v 9. razredu v številčno 

oceno.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00. 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi        Helena Ivanič 


