
 SKLEPI  

9. seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 27. 1. 2014, ob 17.00 v 

zbornici šole 

 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 8. seje sveta šole in 4. korespondenčne seje sveta šole 
2. Poročilo o izvedenih dobrodelnih akcijah in zbranih finančnih sredstvih v letu 2013 
3. Ustanovitev šolskega sklada 
4. Informacije o poteku gradnje šole 
5. Informacija o nepodpisovanju pogodb posameznih občin za financiranje programa osnovne 

šole 
6. Predlogi in pobude 

 

 

SKLEPI K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 2/1: 

Svet zavoda se strinja, da se počaka na sredstva MO Ptuj, ki so bila predvidena za obdarovanje 

učencev, in se zbrana sredstva potem skupaj namenijo za nakup športne opreme otrok.  

Sklep je soglasno sprejet.  

 

Sklep 2/2: 

Svet zavoda poziva ZSPG, da poda izčrpno poročilo, katera dela so bila prodana, po kakšni ceni in 

komu. 

Sklep je soglasno sprejet.  

 

Sklep 2/3: 

Svet zavoda imenuje ožjo skupino, ki bo na podlagi poročila in dejansko prevzetih slikah opravila 

popis in zadolžila šolski sklad, da pelje dražbo naprej.  

Člani komisije se imenujejo po sestanku, ki bo potekal med gospodom Podrepškom, predsednico 

SŠ, ravnateljico ter predsednico sveta staršev.  

 

 



Sklep 2/4: 

Svet zavoda imenuje gospo ravnateljico, gospo Zdenko Vindiš Zavratnik in predsednico sveta 

zavoda, da se sestanejo z gospodom Podrepškom.  

Sklep je soglasno sprejet.  

Sklep 2/2 in 2/3 se začasno zadržita, do pridobitve poročila s sestanka.  

 

SKLEPI K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 3/1: 

Na podlagi 135. člena ZOFVI-ja je svet zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj na seji dne 27. 1. 2014 

sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. 

Sklep je soglasno sprejet. 

Sklep 3/2: 

Svet šole imenuje v upravni odbor sledeče predstavnike šole: 

1. Matejo Vajdo 
2. Mira Horvata 
3. Marijo Arnuš 

 

Sklep je soglasno potrjen. 

Sklep 3/3: 

Svet staršev v skladu s 135. členom ZOFVI-ja imenuje sedemčlanski odbor, ki izmed sebe izvoli 

predsednika šolskega sklada ter sprejme pravila šolskega sklada najkasneje do 15. 2. 2014.  

Sklep je soglasno potrjen. 

 

SKLEPI K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 5/1: 

Člani sveta šole sklenejo, da gospa ravnateljica pošlje dopis o nepodpisovanju pogodb in 

neplačevanju obveznosti tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

Sklep je soglasno sprejet.  


