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Osnovna šola Breg 

Rogaška c. 6 

2250 Ptuj         

 

Svet zavoda 

 

 

ZAPISNIK 

 
17. redne seje Sveta zavoda OŠ Breg, ki je bila v torek, dne 6. 12. 2016 ob 18. uri v učilnici 

BU03. 

 

 

Prisotni:  

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

Aleksandra Vorih, Melanija Zavec, sindikalni zaupnik Branimir Komel  

 

 

Opravičeno odsotni:  

G. Aleš Bezjak, g. Bojan Kolednik, g. Tadej Trstenjak 

 

 

Vabljeni gosti: 

g. Milan Fakin 

Sindikalni zaupnik, g. Branimir Komel 

 

 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti seje Sveta zavoda 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta zavoda 

4. Postopek volitev članov v Svet zavoda 

5. Pobude in vprašanja 

6. Razno 

    

 

 

1. Add1 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Brec je pozdravila člane Sveta zavoda. Ugotovila je, da je na seji 

prisotnih 6 članov Sveta zavoda. S tem je 17. redna seja Sveta zavoda OŠ Breg sklepčna. 

 

2. Add2 

2.1.  SKLEP: 

Dnevni red je bil soglasno potrjen z 6 glasovi. 

  

Ob 18.03 se seje udeleži ga. Alenka Čuš. 

Ob 18.06 se seje udeleži ga. Brigita Tumpej. 
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3. Add3 

 

3.1. SKLEP:  

Zapisnik 16. redne seje Sveta zavoda je bil soglasno potrjen z 8 glasovi. 

 

 

4. Add4 

 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Brec pove, da bo dne, 12. 2. 2017 sedanjim članom sveta zavoda  

OŠ Breg potekel 4-letni mandat. Zato na osnovi 1. odstavka 46. člena Zakona o financiranju 

vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 pop. in 65/09 pop.) in 

20/11) svet staršev OŠ Breg, ustanovitelj (MO Ptuj) in delavci OŠ Breg volijo predstavnike v 

Svet zavoda OŠ Breg. Svet zavoda je sestavljen iz 11 predstavnikov in sicer 3 predstavniki 

ustanovitelja MO Ptuj, 3 predstavniki Sveta staršev OŠ Breg in 5 predstavnikov delavcev šole.  

Svet šole mora razpisati volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe članov 

sveta šole.  

 

Soglasno so bili potrjeni naslednji SKLEPI: 

 

4.1. SKLEP: 

Svet šole razpisuje na osnovi določil  46. in 47. člena ZOFVI (Ur. l. RS,št. 16/07 UPB5, 36/08, 

58/09 (64/09 pop. in 65/09 pop.), 20/11, 47/15 in 46/16) in v skladu z  11. členom Odloka  o 

ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Breg  redne volitve za izvolitev petih predstavnikov delavcev v 

svet šole za 4-letni mandat, in sicer: 

 - 4  predstavnike strokovnih delavcev šole, 

 - 1  predstavnika delavcev izmed tehnično-administrativnih delavcev. 

 

Za predstavnike strokovnih delavcev šole in predstavnike tehnično-administrativnih delavcev se 

lahko predlaga več kandidatov, kot pa se jih voli.  

 

 

Volitve bodo dne, 25.01.2017, od  08.00 do 14.00  ure v Osnovni šoli  Breg  v BU16 (prostor). 

 

V kandidacijskem postopku lahko predlagajo kandidate za člane sveta: najmanj trije delavci z 

aktivno volilno pravico in  reprezentativni sindikat.   

 

Predčasne volitve bodo  23.1.2017  za delavce, ki bodo na dan izvedbe glasovanja  odsotni. 

Za zaposlene delavce, ki so na dan volitev odsotni zaradi bolniške, se lahko na njihovo izrecno 

željo izvede glasovanje na domu 25. 1. 2017. 

 

Ugotovitev volilnih rezultatov, izdaja potrdil o izvolitvi in objava volilnih rezultatov bo 26. 1. 

2017. 

 

   Sklep 4.1. je bil soglasno potrjen z 8 glasovi. 
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4.2. SKLEP  

Na podlagi določil 13. člena Odloka  o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Breg svet zavoda imenuje 

tri člansko volilno komisijo z nadomestnimi člani, in sicer:    

- predsednica:  Jasna Brec,     delovno mesto  učiteljica raz. pouka , 

- član 1   Melanija Zavec,   delovno mesto učiteljica pred. pouka - slovenščine , 

- član 2  Dragica Lončarič,  delovno mesto. učiteljica raz. pouka , 

- nam. predsednika  Mateja Grbavac,  delovno mesto učiteljica raz. pouka, 

- nam. člana  1 Aleš Dajčman,  delovno mesto vzgojitelja, 

- nam. člana 2   Mojca Vodušek, delovno mesto učiteljica raz. pouka   

 

Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let. 

 

 Sklep 4.2.  za imenovanje tričlanske komisije z nadomestnimi člani je bil 

soglasno potrjen z 8 glasovi. 

 

 

 

4.3. SKLEP  

Svet zavoda  imenuje tričlansko komisijo za pripravo volilnega imenika , in sicer:    

- predsednica Milena Stojadinović,  delovno mesto pedagoginja, 

- član Maja Štrucl,    delovno mesto poslovna sekretarka , 

- član Brigita Tumpej,   delovno mesto računovodja 

 

Sklep 4.3  o imenovanju tričlanske komisije za pripravo volilnega imenika je bil soglasno 

potrjen z 8 glasovi.  

 

 

 

4.4. SKLEP  

Sklep o razpisu volitev se objavi dne, 8.12.2016, na oglasni deski šole. V sklepu o razpisu volitev 

mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. 

 

Sklep 4.4.  o razpisu volitev, ki se objavi dne 8. 12. 2016 na oglasni deski šole je bil 

soglasno potrjen z 8 glasovi. 

 

 

 

4.5. SKLEP  

S sklepom o razpisu volitev se obvesti ustanoviteljico  Mestno občino Ptuj in se jo zaprosi, da na 

osnovi 46. člena imenuje tri predstavnike v svet zavoda.   

 

S sklepom o razpisu volitev se obvesti predsednika sveta staršev in se ga zaprosi, da na osnovi 

46. člena imenuje tri predstavnike v svet zavoda.   

 

Sklep 4.5.  je bil soglasno potrjen z 8 glasovi. 

 

4.6. SKLEP 

Če delavcu preneha članstvo v svetu zavoda, postane član sveta zavoda za preostanek mandatne 

dobe tisti kandidat, ki je med neizvoljenimi kandidati za člana sveta dobil največ glasov, vendar 

ne manj kot 5% glasov tistih, ki so glasovali.  
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Če sta dva kandidata za člana sveta šole dobila enako število glasov, postane član sveta tisti, ki 

ima daljšo delovno dobo v šoli. 

 

Sklep 4.6. je bil soglasno potrjen z 8 glasovi. 

 

 

Add5 

G. Rožmarina zanima, če je streha v telovadnici šole že popravljena. 

G. ravnatelj pove, da ob močnem dežju voda zateka skozi streho v telovadnico šole. Zato se je 

povezal z izvajalcem strehe, kateri jo bodo prišli pogledat v začetku pomladi naslednjega leta. 

Takrat bodo pogledali nastalo škodo in se dogovorili o morebitni sanaciji strehe. 

 

G. Rožmarina še zanima, če je g. ravnatelj že izbral pomočnika ravnatelja. 

G. ravnatelj pove, da še ga ni izbral, ampak do naslednje seje bo pomočnik ravnatelja zagotovo 

izbran. 

 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Brec ponovno pozove g. ravnatelja, da do naslednje seje izbere 

namestnika ravnatelja. 

 

Add6 

 

/ 

 

 

 

 

 

Seja Sveta zavoda se je zaključila ob 18.40 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisničarka:       Predsednica Sveta zavoda: 

Maja Štrucl                    Jasna Brec          

 


