
 
 

1. seja Sveta zavoda osnovne šole Bakovci, ki je bila v torek, 22. 02. 2022, ob 17.00, v zbornici 

šole 

Prisotni: AMR, BK, DK, TŽ, NC, MB, SH. 

Upravičeno odsotni: MA, UK. 

Drugi vabljeni: AG, JL 

 

K točki 1 

Sejo Sveta zavoda je vodila AG, zapisnik je pisal BK, overiteljica je bila TŽ. 

 

AG je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti in sprejem ter potrditev dnevnega reda seje 

2. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta predstavnikov delavcev 

3. Obravnava sklepov o imenovanju članov predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov staršev 

4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta in verifikacije mandata članov sveta 

5. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika 

6. Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti šole 

7. Razno 

 

SKLEP št. 1: Sprejme se dnevni red 1. seje 

 

K točki 2 

Pri točki dve smo obravnavali poročila volilne komisije o volitvah članov sveta predstavnikov delavcev. 

Prebrano je bilo poročilo volilne komisije, ki je volitve izvedla. Iz poročila izhaja, da so s strani 

zaposlenih v svet šole izvoljeni naslednji predstavniki delavcev šole: 

- AMR 

- BK 

- UK (POŠ Dokležovje) 

 

 

 

 

 



 
K točki 3 

Obravnavali smo sklepe o imenovanju članov predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov staršev. 

Andreja Gregorinčič je prebrala sklep Mestnega sveta Mesten občine Murska Sobota o imenovanju 

predstavnikov ustanovitelja v svet šole. S strani ustanovitelja so v svet šole imenovani naslednji 

predstavniki: 

- NC 

- MB 

- SH (Beltinci) 

Prebran je bil tudi sklep sveta staršev iz katerega je izhajalo, da so v svet šole imenovani naslednji 

predstavniki staršev: 

- MA 

- DK 

- TŽ (Dokležovje) 

 

K točki 4 

Iz prebranega poročila volilne komisije, sklepa mestnega sveta in sklepa sveta staršev se ugotavlja, da 

so izvoljeni oz. imenovani vsi člani sveta šola. 

Na podlagi tega se soglasno sprejme sklep. 

SKLEP št. 2: dne 22. 02. 2022 se konstituira Svet šole Bakovci in verificira štiri letni mandat 

naslednjim članom sveta šole: AMR, BK, UK, NC, MB, SH, MA, TŽ, DK. 

 

K točki 5 

Volitve predsednik in njegovega namestnika so v skladu s poslovnikom sveta šole lahko javne ali tajne. 

O načinu glasovanja je potrebno sprejeti sklep. Kandidat pa mora javno izraziti svoj pristanek, da se s 

kandidaturo strinja. Tako smo soglasno potrdili, da bodo volitve za predsednika in namestnika javne. 

SKLEP št. 3: Volitve predsednika in namestnika sveta šole so javne 

Za predsednika sveta šole je bila predlagana AMR, ki je podala svoj ustni pristanek. 

SKLEP št. 4: Za predsednika sveta šole je bila izvoljena AMR 

Za namestnika predsednika je bil predlagan BK, ki je pristal k kandidaturi. 

SKLEP št. 5: za namestnika predsednika sveta šole je bil izvoljen BK. 

 

 

 



 
K točki 6 

AG je predstavila temeljne akte, ki veljajo na področju osnovnega šolstva. Povedala je, da so vsi akti 

tudi na spletni strani šole OŠ Bakovci. 

 

K točki 7 

NC je seznanila člane sveta, da je potrjena dokumentacija za energetsko sanacijo šole s strani 

ustanovitelja ter o napredovanju ureditve kolesarske steze med krajema Bakovci in Dokležovje. 

 

 

BK,         AMR, 

zapisal         predsednica Sveta zavoda 

 

TŽ, 

overiteljica zapisnika   

 

Priloge:  

- Lista pristnosti 

- Vabilo 

 

Vročiti: 

- MO M. Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota 

- arhiv 


