
ZAPISNIK 

 

14. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila dne 28. 9. 2012 ob 17. uri v knjižnici OŠ Malečnik. 

PRISOTNI:  Darinka Budja,  Mateja Veltrusky, Stanislav  Anžel, Zdenka Antoličič, Danica Usar, Simon Polanec,  

                  Dejan Senekovič, Stanislava Naterer 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Janez Fajfar, Andreja Močnik Kožič 

ODSOTNI: Alenka Časar 

VABLJENI: Rudolf Sedič, Marija Gerlič  

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik odpre sejo, pozdravi navzoče  in predstavi novega člana Sveta zavoda, 

delegiranega s strani Sveta staršev, g. Simona Polanca. Predlaga naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
3. Protokolarni zapis korespondenčne seje. 
4. Poročilo ravnatelja za šol. leto 2011/2012. 
5. Analiza NPZ. 
6. Letni delovni načrt 2012/13. 
7. Imenovanje pritožbene komisije. 
8. Potrditev cen šolske prehrane in najema šolskih prostorov. 
9. Razno. 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

Predsednica Sveta zavoda je ugotovila, da je  na seji prisotnih 8 predstavnikov in je seja sklepčna. 

Sklep št. 1: 

Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je sklepčna, prisotnih je 8 predstavnikov. 

Predsednica Sveta zavoda je predlagala v potrditev dnevni red, ki so ga predstavniki prejeli z vabilom. 

Sklep št. 2: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil dnevni red 14. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik. 

K točki 2 – Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

Sklep št. 3: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil zapisnik 13. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik. 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da so bili sklepi 13. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik realizirani, dodano je 
bilo priporočilo, ki se je nanašalo  na naslednje šolsko leto, upoštevali pa smo ga že v tem šolskem letu, in sicer 
priporočilo Sveta staršev, da bi se cena delovnih zvezkov v četrtem razredu spremenila. V mesecu juniju smo po 
dogovoru z učiteljico izločili dva delovna zvezka, tako da je že v tem šolskem letu bila cena za dva delovna 
zvezka nižja. 

K točki 3 – Protokolarni zapis korespondenčne seje. 

Konec avgusta je bila glede na Zakon o uravnoteženju javnih financ  razpisana korespondenčna seja, saj mora  
Svet zavoda za vsako razpisano delovno mesto javnega uslužbenca  dati soglasje po predhodni pridobitvi 
soglasja pristojnega ministra. Predstavnikom Sveta zavoda je bilo posredovano pridobljeno soglasje ministrstva, 
seja je bila razpisana od 23. 8. 2012 do 28. 8. 2012. Korespondenčne seje se je udeležilo  10 članov Sveta 
zavoda, vsi so podali pozitivno soglasje k zaposlitvi. 



Sklep št. 4: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je na korespondenčni seji dal soglasje k zaposlitvi javnih uslužbencev. 

 

K točki 4 – Poročilo ravnatelja za šolsko leto 2011/2012. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda so predstavniki Sveta zavoda prejeli po pošti. 

G. ravnatelj je še dodal, kar v poročilu ni zapisano in v lanskem šol. letu ni bilo realizirano: 

- V LDN za leto 2011/12 je bilo zapisano, da bodo učenci v okviru izbirnega predmeta glasbeni projekti obiskali 
eno evropsko prestolnico, kjer bodo obiskali koncert. Izbrana je bila cenejša varianta – obisk dveh koncertov, in 
sicer  na Ptuju Perpetum jazzile in v Koreni filmska glasba Pihalnega orkestra z lasersko podporo. 

- Realiziran ni bil obisk čokoladnice v Avstriji , predviden v okviru nadstandardnega programa drugi tuji jezik.  

- Odločili smo se, da bomo v letošnjem letu skupaj z RK zbirali igrače. 

Poročilo je bilo predstavljeno tudi na Svetu staršev in nanj ni bilo pripomb, tako da je Svet staršev predlagal 
Svetu zavoda, da lahko poročilo potrdi. 

Sklep št. 5: 

Svet zavod OŠ Malečnik je potrdil Poročilo ravnatelja za šolsko leto 2011/2012. 

K točki 5 – Analiza NPZ. 

Gradivo k tej točki so predstavniki Sveta zavoda prav tako prejeli po pošti. 

Predsednica Sveta zavoda je pozvala k razpravi. 

Predstavniki Sveta zavoda so k tej točki imeli naslednje pripombe oz. vprašanja: 

- pri katerih predmetih so učenci dosegli najboljše rezultate in pri katerih najslabše; 
- ali imajo predstavniki Sveta zavoda samo občutek, da matematika kar precej zaostaja za povprečjem; 
- ali so naloge tako težke, da je republiško povprečje pri NPZ tako nizko; 
- kaj lahko šola naredi pri predmetih, ki so pod povprečjem, da bodo  rezultati naslednje leto boljši. 

G. ravnatelj je podal naslednje odgovore: 

- manj uspešni so bili učenci pri tretjem predmetu, to je pri fiziki,   

- pri slovenščini so bili rezultati nad povprečjem, prav tako pri tujem jeziku (6. razred); 

- pri matematiki v 9. razredu so bili rezultati pod povprečjem,  pri 6. razredu pa nad povprečjem;  

- pri matematiki je bila šibka točka učencev izpolnjevanje nalog z ulomkom; 

- pri predmetih, ki so pod povprečjem, lahko učitelji delajo  na še večji motivaciji učencev. 

 

Sklep št. 6:  

Svet zavoda OŠ Malečnik se je seznanil z Analizo rezultatov NPZ  in jo potrdil. 

 

K točki 6 – Letni delovni načrt 2012/2013. 

 

Letni delovni načrt so predstavniki Sveta zavoda prejeli kot gradivo. 

G. ravnatelj je še dodal, da se bo v LDN vneslo tekmovanje Bober, to je tekmovanje, pri katerem otroci 
uporabljajo sodobno tehnologijo. V LDN se bo še dodal nadstandardni program, ki ga bo ponudila šola in bo 
brezplačen, izvajal pa se bo v času prostih dni. To bodo delavnice, kjer bodo otroci poskušali uglasiti musical 
Maček Muri. Pri teh delavnicah bi sodelovala pihalna godba iz Dupleka in lutkovni krožek.  

Predstavniki Sveta zavoda so vprašali o: 



- varnosti na cesti; 
- opremi za učilnice; 
- dotrajanih oknih v učilnicah. 

G. ravnatelj je odgovoril: 

- glede varnosti na cesti razmišlja, da bi dežurni učitelj na avtobusni postaji čakal z učenci na avtobus; 

- v planu je nabava opreme za naravoslovno učilnico, ki je najbolj dotrajana; 

- menjava oken na učilnicah je že vsaj 10 let v planu, sredstev pa ni.  

Predstavniki Sveta zavoda so predlagali, da ravnatelj skliče sestanek s predsednikom Krajevne skupnosti g. 
Škofom v zvezi z dotrajanimi okni. Na sestanek bi povabili 2 predstavnika Sveta zavoda in 2 predstavnika Sveta 
staršev. Sestanek se naj skliče po 15. 10. 2012. 

Sklep št. 7: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje dopolnjeni Letni delovni načrt skupaj z nadstandardnim programom za 
šolsko leto 2012/2013. 

Sklep št. 8: 

Svet zavoda OŠ Malečnik  zaradi nujne zamenjave dotrajanih oken zadolži ravnatelja, da v drugi polovici 
oktobra 2012 skliče sestanek s predsednikom Krajevne skupnosti, na katerega povabi dva predstavnika Sveta 
zavoda in dva predstavnika Sveta staršev. 

K točki 7 – Imenovanje pritožbene komisije. 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da je sedanji pritožbeni komisiji, ki je bila imenovana leta 2008, potekel 
štiri letni mandat, zato je potrebno imenovati nove člane v pritožbeno komisijo. Na Svetu staršev sta bila 
predlagana Katja Kelbič in Branko Alter, zunanji član  Marija Bedjanič, izmed delavcev šole Ivanka Damiš, Miloš 
Čučkovič, Darja Ferk,  Tina Fošnarič,  Irena Krajnc, Petra Najvirt in Danica Usar. 

G. ravnatelj je seznanil predstavnike Sveta zavoda, da pritožbena komisija obravnava pritožbe, ki jih naslovijo 
starši nanjo glede kršenja otrokovih pravic. Pritožbeno komisijo sestavi ravnatelj v sestavi  petih članov. 

Sklep št. 9: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje pritožbeno komisijo za obdobje štirih let v sestavi: Katja Kelbič, Branko 
Alter, Marija Bedjanič, Ivanka Damiš, Miloš Čučkovič,  Darja Ferk, Tina Fošnarič, Irena Krajnc, Petra Najvirt in 
Danica Usar. 

K točki 8 – Potrditev cen šolske prehrane in najema šolskih prostorov. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda so predstavniki Sveta zavoda prejeli, predsednica je povedala, da so cene 
šolske prehrane enake cenam v prejšnjem šolskem letu in se ne spreminjajo. 

Sklep št. 10: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje cene šolske prehrane v šolskem letu 2012/2013, in sicer: zajtrk 0, 44 EUR, 
malica 0,80 EUR, malo kosilo /od 1 – 5/ 1,31 EUR,  veliko kosilo /od 6 – 9/1,46 EUR. 

Predstavnik Sveta zavoda je vprašal, koliko so učenci prikrajšani za kosila v času krize in kako se bo ukrepalo pri 
učencih, kjer starši ne bodo mogli plačati kosil, saj otroci ne morejo biti lačni.  

G. ravnatelj je odgovoril, da v danem trenutku še ne razpolaga s podatki, ker Center za socialno delo še ni izdal 
odločb. Nezmožnosti plačevanja kosil je  sistemski problem, se pa strinja, da otroci ne morejo biti lačni. 

Predsednica Sveta zavoda  je predlagala, da cene najema šolskih prostorov ostanejo enake kot v lanskem 
šolskem letu ; vprašala pa je predstavnike Sveta zavoda, ali so razmišljali, da bi se cena najema telovadnice 
nekoliko znižala glede na to, da smo pridobili podatke, da imajo nekatere šole kar nižje najemnine za najem 
telovadnice in je nekaj rekreacijskih skupin, ki imajo v najemu našo telovadnico, razmišljajo o tem, da odpovedo 
najem. 

Predstavniki Sveta zavoda so se po krajši razpravi strinjali, da se cena najema telovadnice zniža za 1 EUR, in 
sicer na 19,00 EUR. 

Sklep št. 11: 



Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje cene najema šolskih prostorov, in sicer cena za najem telovadnice je 19 
EUR/šol. uro, za glasbeno učilnico je 3 EUR/šol.uro, za računalniško učilnico je 18 EUR/šol. uro in za klasično 
učilnico 4 EUR/šol. uro. 

G. ravnatelj je vprašal predstavnike Sveta zavoda, ali se Judo klubu zaračunava najemnina 19 EUR ali cena 
najemnine Športne zveze. 

Predstavniki Sveta zavoda so se strinjali, če se našim učencem zniža cena treninga, potem se zaračunava cena 
najema Športne zveze, v nasprotnem primeru je cena najema 19 EUR. 

K točki 9 – Razno. 

Predsednica Sveta zavoda je seznanila predstavnike, da je potrebno izvoliti podpredsednika Sveta zavoda z 
mandatom do marca 2014. 

Predstavniki Sveta zavoda so predlagali g. Simona Polanca. Ta je kandidaturo sprejel. 

Sklep št. 12:   

Svet zavoda OŠ Malečnik izvoli g. Simona Polanca za namestnika predsednice Sveta zavoda OŠ Malečnik. 

Predsednica Sveta zavoda je seznanila predstavnike z vsebino pisma, ki ga je 18. 9. 2012 na Svet zavoda OŠ 
Malečnik naslovil oče učenke, ki se je prešolala na drugo šolo, s čimer pa se on ni strinjal. 

Po posvetu s pristojnimi službami je predsednica Sveta zavoda napisala odgovor na prejeto pismo, z odgovorom 
je seznanila predstavnike Sveta zavoda. 

G. ravnatelj je seznanil predstavnike Sveta zavoda s potekom sanacije sanitarij v telovadnici in se zahvalil vsem, 
ki so pomagali pri teh delih.   

Predlog predstavnikov Sveta zavod je bil, da se pisna zahvala objavi na spletni strani šole, zahvala pa se lahko 
poda tudi na prireditvi ob krajevnem prazniku. 

Ravnatelj je seznanil predstavnike glede jutranjega varstva otrok. Varstvo za prve razrede je brezplačno. Od 
drugega do petega razreda pa je organizirano dodatno jutranje varstvo, ki ga obiskuje približno 40 otrok in bo 
to varstvo plačljivo. Predlagana cena za varstvo za otroke od drugega do petega razreda je od 5 do 7 EUR na 
mesec.  

Predsednik Šolskega sklada je seznanil predstavnike Sveta zavoda, da je bilo na sestanku Šolskega sklada 
sprejeto, da se starše obvesti o delovanju šolskega sklada in se jim razdeli pristopne izjave, ki pa za starše niso 
zavezujoče, na podlagi katerih bi 1-krat na mesec prispevali 5 EUR v šolski sklad. Dopis bo tudi objavljen na 
spletni strani šole.  Zbrani denar  bi se porabil za ureditev zgornjega igrišča, nabavo igral za najmlajše, pomoč 
socialno ogroženim otrokom (plačilo izletov, šole v naravi, nagrade učencem, ki so dosegli izjemne uspehe). 
Predlog članov Šolskega sklada je bil, da šola zbira odpadni papir, kartuše – kar šola že izvaja, na bazarju ob 
koncu šolskega leta bi se prodajali izdelki učencev, denar bi bil namenjen za šolski sklad, natisnili bi se koledarji 
na A3 papirju, zadnji šolski dan bi se na prireditvi zbirali prostovoljni prispevki. Šola bi napisala dopis za 
donatorje.  

Seja je bila zaključena ob 20. uri.  

 

Zapisala         Predsednica Sveta zavoda 

         OŠ Malečnik 

Marjana Nekrep        Darinka Budja 

 

 


