
ZAPISNIK 

 

18. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila  27. 9. 2013 ob 17. uri v knjižnici OŠ  Malečnik. 

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

                   Fajfar,  Andreja Močnik Kožič. Simon Polanec 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Dejan Senekovič 

ODSOTNI:  Stanislava Naterer, Alenka Časar. 

VABLJENI: Rudolf Sedič, Marija Gerlič   

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik je odprla sejo, pozdravila  navzoče in predlagala naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled sklepov. 

3. Protokolarni zapis korespondenčnih sej 

           - 31. 5. 2013, 

           - 1. 7. 2013, 

           - 23. 8. 2013. 

      4. Poročilo ravnatelja za šol. leto 2012/2013. 

      5. Analiza NPZ. 

      6. Letni delovni načrt 2013/14. 

      7. Sprejem Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole 

          Malečnik v uporabo. 

      8. Potrditev cen šolske prehrane in najema šolskih prostorov. 

      9. Evidentiranje članov Upravnega odbora Šolskega sklada. 

    10. Razno. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

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

 

Sklep št. 1:  

Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 8 članov. 

 

Sklep št. 2:  

Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil dnevni red 18. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik. 

 

K točki 2 – Pregled sklepov 

 

Predsednica Sveta zavoda je seznanila člane, da nerealiziranih sklepov iz prejšnjih sej ni. 

 

K točki 3 – protokolarni zapis korespondenčnih sej 

  



30. 6. 2013 

1. Potrditev zapisnika 16. seje 

2. Potrditev Kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi.  

3. Potrditev pouka v manjših učnih skupinah za šolsko leto 2013/2014.  

4. Seznanitev s skupno nabavno ceno  delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

posamezne razrede v šol. letu 2013/14..   

5. Seznanitev z evidenco učbenikov, ki jih mora šola zagotoviti za izposojo v prihodnjem 

šolskem letu.   

Seja je bila odprta  od  31. 5. 2013, do srede, 5. 6. 2013, do 24.00.  

GLASOVALO:  8 članov 

VSE TOČKE DNEVNEGA REDA POTRDILO:  8 članov 

SKLEP 1: Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik potrjujejo zapisnik 16. seje. 

SKLEP 2: Člani sveta zavoda potrjujejo Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v 

naravi. 

SKLEP 3: Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik potrjujejo oblike pouka v manjših učnih skupinah za šol. 

leto 2013/2014. 

SKLEP 4: Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik so seznanjeni s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv za šol. leto 2013/2014. 

SKLEP 5: Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik so seznanjeni z evidenco učbenikov, ki jih mora šola 

zagotoviti za izposojo v prihodnjem šol. letu. 

1. 7. 2013 

1. Potrditev Finančnega plana OŠ Malečnik za leto 2013. 
 

Korespondenčna seja je bila odprta od ponedeljka, 1. 7. 2013, do četrtka, 5. 7. 2013, do 20.00. 

GLASOVALO:  10 članov  

SPREJMEM   10 članov                     NE SPREJMEM -         

SKLEP 1: Člani sveta zavoda potrjujejo Finančni plan OŠ Malečnik za leto 2013. 

23. 8. 2013 

1.       Izdaja soglasij za zaposlitve. 

Korespondenčna seja je bila odprta v času od 23. 8. 2013, do srede, 28. 8. 2013, do 12. ure. 



GLASOVALO:  10 članov 

SOGLAŠALO:  10 članov                NI SOGLAŠALO: - 

SKLEP: Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik dajejo soglasje k vlogam za zaposlitve. 

K točki 4 - Poročilo ravnatelja za šol. leto 2012/2013 

 

Gradivo k tej točki so člani Sveta zavoda prejeli. 

 

G. ravnatelj je predstavil Poročilo za šolsko leto 2012/2013. Med drugim je povedal, da je bilo na 

Svetu staršev postavljeno vprašanje glede raziskovalnih nalog, zakaj sta samo dve. Podana je bila 

pobuda s strani predstavnikov Sveta staršev, da bi bilo teh nalog več. 

 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da učitelji podajo pobudo otrokom, ne morejo pa od učencev 

zahtevati, da morajo sodelovati v raziskovalnih nalogah.  

 

Sklep št. 3: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje Poročilo ravnatelja za šolsko leto 2012/2013. 

 

K točki 5 – Analiza NPZ 

 

Gradivo k tej točki so člani Sveta zavoda prejeli. 

 

Glede analize NPZ je g. ravnatelj povedal, da nas ti podatki opozarjajo, da so rezultati na 

reproduciranju znanja zelo dobri, manj dobri pa so na bralni pismenosti. Na tem področju se zadnji dve 

leti veliko dela in rezultati so že vidni.  

 

Sklep št. 4: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje Analizo NPZ za šolsko leto 2012/2013.  

 

K točki 6 – Letni delovni načrt 2013/14 

 

Predsednica Sveta zavoda je seznanila člane, da so k tej točki prejeli osnutek Letnega delovnega 

načrta za leto 2013/14, učitelji so na pedagoški konferenci delovni načrt dopolnili. S temi dopolnitvami 

je ravnatelj seznanil člane, in sicer: 

- v devetem razredu je manj razrednih ur;  

- dodan je fleksibilni predmetnik – 2 uri likovne umetnosti hkrati; 

- slovenščina – od 1. do 9. razreda se vnesejo 90-minutne ure enkrat na teden zaradi uvajanja novih 

  bralnih strategij; 

- v sedmem razredu je bilo dodano na 14 dni izvajanje 90-minutnih ur za izbirne predmete, enako v  

  osmem razredu. V osmem razredu je likovna umetnost eno ocenjevalno obdobje, glasbena umetnost 

  pa drugo ocenjevalno obdobje; 

- pri tekmovanjih je bilo dodano še eno tekmovanje – Lili in Bine; 

- dodana je bila še ena interesna dejavnost – dramski krožek; 

- pri učiteljih, kdo kaj uči, je prišlo do tiskarske napake, kar je popravljeno; 

- v LDN smo točno zapisali vodje aktivov, in sicer:  

  - I. vzgojno-izobraževalno obdobje Darja Ferk; 

 - II. vzgojno-izobraževalno obdobje Mateja Veltrusky; 

 - aktiv OPB Iris Kaukler; 

 - aktiv družboslovja Iris Kaukler; 

 - aktiv naravoslovja Milan Pečovnik;  

- nadstandardni programi – nekateri starši še vedno ne vedo, da je, razen v 5. razredu,  šola v naravi  



  plačljiva; 

- ekskurzija v tujino je konkretizirana samo za učence nemščine v Avstrijo – ločeno za mlajšo in 

  starejšo skupino. Organizirana bo tudi izključno prostovoljna ekskurzija v tujino po izbiri staršev in bo  

  izvedena preko  turistične agencije. 

 

Predstavnica Sveta staršev je povedala, da se je na sestanku obravnaval projekt branje za lepše 

sanje in je pohvalno, da se je ta projekt izpeljal. Vendar je bila pobuda, ki je bila dana s strani Sveta 

staršev, mišljena kot pobuda za nižje razred oz. za vse učence in opravljena bralna značka ni pogoj za 

sodelovanje. Pobuda Sveta staršev za vnaprej je, da za sodelovanje pri projektu branje za lepše sanje 

ni pogoja. 

 

Ga. predsednica je povedala, da so se odločili za takšno obliko in se dogovorili, da naj bo sodelovanje 

na noči branja kot nagrada za prebrane knjige in motivacija za vnaprej. Motivacijo so že dosegli, tako 

da otroci sedaj prihajajo v knjižnico in želijo brati, da bodo lahko sodelovali na noči branja. Vsak 

učenec ima namreč možnost osvojiti bralno značko, saj so kriteriji postavljeni sorazmerno nizko (4 do 

5 prebranih in pripovedovanih knjig na leto).  

 

G. ravnatelj je predlagal, da bi v projekt vključili tudi 1. razred, glede pobude Sveta staršev pa bomo 

prenesli  učiteljskemu zboru.  

 

Sklep št. 5: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjujejo dopolnjeni Letni delovni načrt 2013/2014 skupaj z 

nadstandardnim programom. 

 

K točki 7 – Sprejem Pravilnik o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole  

                  Malečnik v uporabo 

 

Gradivo k tej točki so člani Sveta zavoda prejeli. 

Predsednica je povedala, da je Pravilnik bil pripravljen s strani MO Maribor, in vprašala člane, ali imajo 

kakšne pripombe na pravilnik. 

 

G. ravnatelj je povedal, da je s strani člana Sveta zavoda prejel pripombo na pravilnik, in sicer naj bi 

imeli donatorji, ki bodo dali denar za igrišče, za določen čas brezplačen najem telovadnice. Preveriti 

moramo na MO Maribor, ali je ta pripomba sprejemljiva. 

 

Člani Sveta zavoda so bili mnenja, da je potrebno določiti, od katerega zneska naprej bi donatorji imeli 

brezplačen najem telovadnice. 

 

Predstavnica Sveta staršev je podla pripombo, da bi se vadnina za trening odbojke znižala. 

G. ravnatelj je povedal, da bo poskušal pridobiti podatke, koliko v drugih šolah plačujejo vadnino za 

odbojko. 

 

Predsednica je predlagala, da se sprejme pravilnik takšen, kot je bil pripravljen s strani MO Maribor. 

 

 

 

Sklep št. 6:  

Svet zavoda OŠ Malečnik sprejme Pravilnik o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme 

Osnovne šole Malečnik v uporabo.  

 

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

 

Gradivo so člani Sveta zavoda prejeli. 



Predsednica je povedala, da cene zajtrka in malice ostanejo enake, cene kosil pa so se zvišale za 4 

cente. 

 

Sklep št. 7: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrdi predlagane cene prehrane za šolsko leto 2013/14, in sicer: 

zajtrk 0,44 EUR, malica 0,80 EUR, kosilo  od 1. do 5. razreda 1,35 EUR in kosilo od 5. do 9. 

razreda 1,50 EUR. 

 

Sklep št. 8: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrdi predlagane cene najema šolskih prostorov, in sicer: 

telovadnica 19 EUR/šol. uro, glasbena učilnica 3 EUR/šol. uro, računalniška učilnica 18 

EUR/šol. uro in klasična učilnica 4 EUR/šol.uro. 

 

K točki 9 – Evidentiranje članov Upravnega odbora Šolskega sklada 

 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da  trem članom Upravnega odbora šolskega sklada , ki so 

predstavniki kolektiva OŠ Malečnik, poteče dveletni mandat, zato so učitelji na pedagoški konferenci 

predlagali tri nove člane, ki so hkrati stari člani. S predlogom so se novi člani Upravnega odbora 

šolskega sklada strinjali, zato je predlagala, da Svet zavoda OŠ Malečnik evidentira tri člane v Upravni 

odbor Šolskega sklada, in sicer Sonjo Rečnik, Milana Pečovnika in Katjo Kozjek Varl, Svet staršev pa 

nato te člane potrdi. 

 

Sklep št. 9: 

Svet zavoda OŠ Malečnik evidentira naslednje predstavnike šole v Upravni odbor Šolskega 

sklada, in sicer: Sonjo Rečnik, Milana Pečovnika in Katjo Kozjek Varl. 

 

K točki 10 – Razno 

 

G. ravnatelj je Svet zavoda OŠ Malečnik obvestil, da se bodo okna na šoli  zamenjevala od 26. do 30. 

oktobra, in sicer v I. nadstropju in pritličju, tako da pouk ne bo moten.  

V naslednjem šolskem letu je v planu obnova fasade in zamenjava še ostalih oken. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.10. 

 

 

Zapisala         Predsednica Sveta zavoda 

Marjana Nekrep       OŠ Malečnik 

         Darinka Budja 

 

 

 

 

 


