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Zavod OŠ Breg 

Rogaška c. 6 

2251 Ptuj         

 

Svet zavoda 

 

 

ZAPISNIK 

 

 
1. redne seje Sveta zavoda OŠ Breg, ki je bila v ponedeljek, dne 13. 2. 2017 ob 17. uri v učilnici 

št. BU03. 

 

Prisotni - stara sestava: 

Aleš Bezjak, Jasna Brec, Alenka Čuš, Mija Jeršič, Gorazd Orešek, Janez Rožmarin, Brigita 

Tumpej, Tadej Trstenjak 

  

Odsotni: 

Bojan Kolednik, Aleksandra Vorih, Melanija Zavec 

 

 

Prisotni - nova sestava: 

Mija Jeršič, Petra Lešnik, Nataša Menhart, Laura Planinc, Sonja Pučko, Igor Radaš, Maja Štrucl, 

Nina Topolovec, Tadej Trstenjak, Ivanka Vidovič 

 

Odsotni: 

g. Vilko Pešec, sindikalni zaupnik Branimir Komel 

 

 

Vabljeni gost: 

Ravnatelj, g. Milan Fakin 

 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti seje Sveta zavoda 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Sveta zavoda 

4. Pregled in potrditev zapisnika 6. korespodenčne seje Sveta zavoda 

5. Razrešitev dosedanjega Sveta zavoda 

6. Ugotovitev izida volitev Sveta zavoda 

7. Imenovanje mandatno verifikacijske komisije 

8. Konstituiranje nove sestave Sveta zavoda 

9. Izvolitev predsednika Sveta zavoda in namestnika/ce 

10. Pobude in vprašanja 

11. Razno 
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Add1 

 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Brec je pozdravila člane Sveta zavoda iz stare sestave in člane 

Sveta zavoda nove sestave. Ugotovila je, da je na seji prisotnih 8 članov stare sestave Sveta 

zavoda in 10 prisotnih članov nove sestave Sveta zavoda. S tem je 17. redna seja Sveta zavoda 

OŠ Breg sklepčna. 

 

 

Add2 

 

1. SKLEP: 

Dnevni red je bil soglasno potrjen z 8 glasovi. 

 

 

Add3 

 

2. SKLEP:  

Zapisnik 17. redne seje Sveta zavoda je bil soglasno potrjen z 8 glasovi. 

 

 

Add4 

 

3. SKLEP:  

Zapisnik 6. korespodenčne seje Sveta zavoda je bil soglasno potrjen z 8 glasovi. 

 

 

Add5 

 

Predsednica Sveta zavoda, ga Brec poda poročilo o delu Sveta zavoda in sicer Svet zavoda 

Osnovne šole Breg deluje in je deloval v skladu z zakonom od 13. 2. 2013 do 13.2.2017.  

Svet Zavoda Osnovne šole Breg se je v  omejenem obdobju sestal na 17. rednih sejah in 6. 

korespondenčni seji Sveta zavoda.  

Delovanje Sveta zavoda Osnovne šole Breg je razvidno iz zapisanih sklepov v zapisnikih sej 

Sveta zavoda. Podani sklepi se nanašajo na poslovanje šole v letih 2013 do 2017. Realizirani so 

bili vsi sklepi na sejah Sveta zavoda. Najpomembnejše naloge, ki so jih opravili v omejenem 

obdobju so: 

 

- potrditev Letnih poročil,  

- sprejemanje Finančnih  načrtov, 

- potrditev poročil o realizaciji Letnih  delovnih načrtov, 

- potrditev Letnih delovnih  načrtov, 

- obravnavali tekoče zadeve vzgojno-izobraževalnega dela, 
- sodelovali z vodstvom šole, Svetom staršev, Lokalno skupnostjo, drugimi institucijami in  

organi  

 

 

4. SKLEP:  

Novoizvoljeni  člani  Sveta zavoda soglašajo s poročilom o delu Sveta zavoda v minulem 

mandatnem obdobju od 13.2.2013 do 13.2.2017 in izglasujejo razrešenico dosedanjemu svetu 

zavoda. Sklep je bil soglasno potrjen z 10 glasovi. 
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Add6 

 

Predsednica Sveta zavoda, ga Brec seznani člane Sveta zavoda o izidih volitev in s sklepi Sveta 

staršev in Mestne občine Ptuj. Prebere Poročilo o izidu volitev v Svet zavoda OŠ Breg (priloga), 

Sklep o imenovanju predstavnikov staršev v Svet zavoda (priloga) in Sklep o imenovanju 

predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet zavoda OŠ Breg (priloga). 

 

V Svet zavoda Osnovne šole Breg so bili izvoljeni naslednji predstavniki delavcev OŠ Breg:  

1. Maja Štrucl 

2. Ivanka Vidovič 

3. Petra Lešnik 

4. Tadej Trstenjak 

5. Mija Jeršič 

 

 

V Svet zavoda Osnovne šole Breg so bili izvoljeni naslednji predstavniki Sveta staršev OŠ Breg: 

1. Laura Planinc 

2. Nina Topolovec 

3. Igor Radaš 

 

 

V Svet zavoda Osnovne šole Breg so bili izvoljeni naslednji predstavniki ustanoviteljice MO 

Ptuj:  

1. Sonja Pučko 

2. Nataša Menhart 

3. Vilko Pešec 

 

 

Add7 

 

Predsednica Sveta zavoda, ga Brec seznani člane Sveta zavoda, da na osnovi 7. člena Poslovnika 

Sveta zavoda OŠ Breg novi člani izvolijo mandatno – verifikacijsko komisijo, ki ima 

predsednika in 2 člana. 

 

      5. SKLEP 

Na osnovi 7. člena Poslovnika o delu sveta šole je bila imenovana mandatno verifikacijska 

komisija v naslednji sestavi:  

 

Mija JERŠIČ   – predsednica,  

 

Igor RADAŠ   – član,  

 

Sonja PUČKO  – članica. 

 
Sklep je bil soglasno potrjen z 10 glasovi. 

 

 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Brec seznani člane Sveta zavoda, da na osnovi 8. člena 

Poslovnika  sveta zavoda OŠ Breg mandat imenovanih oz. izvoljenih članov verificira svet na 

predlog mandatno-verifikacijske komisije, ki preizkusi pravilnost volitev oziroma imenovanja in 

ugotovitev sporoči svetu. Svet obravnava poročilo komisije  in o njem glasuje.  
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    6. SKLEP 

Mandatno verifikacijska komisija je ugotovila:  

 

- da so bili predstavniki delavcev šole izvoljeni na volitvah dne, 25.1.2017 in predčasnih 

volitvah dne, 23.1.2017, 

- da so bili predstavniki staršev imenovani na seji sveta staršev dne 10.1. 2017, 

- da je Občinski svet Mestne občine Ptuj na 25. redni seji mestnega sveta dne, 23. 1. 2017 

imenoval svoje predstavnike v svet šole. 

 

Mandatno verifikacijska komisija je ugotovila, da so imenovanja in volitve veljavne in da jim 

traja 4-letni mandat od 13. 2. 2017 do 13. 2. 2021 oziroma do prve seje novo izvoljenega sveta. 

 

Sklep je bil soglasno potrjen z 10 glasovi. 

 

 
Add8 
 

    7. SKLEP: 

Na osnovi poročila mandatno verifikacijske komisije in soglasno potrditvijo le-tega Svet zavoda 

za naslednjo 4-letno mandatno obdobje soglasno potrjuje Svet zavoda OŠ Breg v sledeči sestavi: 

1. Maja Štrucl 

2. Ivanka Vidovič 

3. Petra Lešnik 

4. Tadej Trstenjak 

5. Mija Jeršič 

6. Planinc Laura 

7. Topolovec Nina 

8. Radaš Igor 

9. Sonja Pučko 

10. Nataša Menhart 

11. Vilko Pešec 

 
Sklep je bil potrjen soglasno z 10 glasovi. 
 
Add8 

 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Brec seznani člane Sveta zavoda, da na podlagi določil 12. Člena 

Poslovnika  Sveta zavoda OŠ Breg, ki je bil sprejet na redni seji, dne 30.5.2013, člani Sveta 

sprejmejo sklep o načinu glasovanja. Javno glasovanje se izvede z dvigom rok, tajno na 

glasovnicah.  

 

    8. SKLEP 

Na podlagi določil  12. Člena Poslovnika  Sveta zavoda OŠ Breg, ki je bil sprejet na redni seji, 

dne 30.5.2013, člani Sveta zavoda sprejmejo sklep, da bo izvedlo javno glasovanje z dvigom rok. 

Sklep je bil soglasno potrjen z 10 glasovi. 
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Predsednica Sveta zavoda, ga. Brec seznani člane Sveta zavoda, da na podlagi določil  11. Člena 

Poslovnika  Sveta zavoda OŠ Breg, člani sveta izmed sebe evidentirajo in izvolijo predsednika in 

namestnika predsednika sveta.  

 

    9. SKLEP 

Člani Sveta zavoda so izmed sebe imenovali za mandat 4 let: 

 

1. Za predsednika Sveta zavoda OŠ Breg je bil z 9 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM glasom 

izvoljen g. Tadej Trstenjak, predstavnik delavcev šole (v 1. krogu glasovanja) 

 

2. Za namestnico predsednika Sveta zavoda OŠ Breg je bila z 9 glasovi ZA in  

1 VZDRŽANIM glasom izvoljena ga. Ivanka Vidovič, predstavnica delavcev šole (v 1. 

krogu glasovanja). 

 

 

 

Ga. Brec vpraša g. ravnatelja, če je izbral namestnika ravnatelja. 

G. ravnatelj pove, da še ga ni uspel izbrat. 

Ga. Brec obvesti člane Sveta zavoda, da se g. ravnatelj ni držal dogovora, kljub večkratnim 

pozivom o izboru namestnika ravnatelja. 

 

Ga. Brec predaja besedo novoizvoljenemu predsedniku Sveta zavoda Tadeju Trstenjaku. 

 

Add10 

 

/ 

 
Add11 

 

Predsednik Sveta zavoda, g. Trstenjak pozdravi člane Sveta zavoda in jih obvesti, da bomo na 

naslednji seji z ostalimi točkami dnevnega reda pregledali in potrdili Poslovnik o delu sveta 

zavoda. 

 

 

 

Seja Sveta zavoda se je zaključila ob 18.45 uri. 

 

 

 

 

Zapisničarka:        Predsednik Sveta zavoda: 

Maja Štrucl                        Tadej Trstenjak          

 


