
ZAPISNIK 

 

13. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila  5. 6. 2012 ob 17. uri v knjižnici OŠ Malečnik. 

 

PRISOTNI:  Darinka Budja,  Mateja Veltrusky, Danica Usar, Stanislav  Anžel,  Srečko Kebrič, Alenka 

Časar,  Andreja Močnik Kožič, Zdenka Antoličič, Janez Fajfar. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Stanislava Naterer,  Marija Gerlič predstavnica sindikata), Marjana Nekrep 

(zapisnikarica), Dejan Senekovič –seje se bo udeležil kasneje. 

        

VABLJENI: Rudolf Sedič          

 

DNEVNI RED:  

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Pregled sklepov pretekle seje. 

4. Pravila OŠ Malečnik. 

5. Učne oblike diferenciacije za šolsko leto 2012/2013. 

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

razred. 

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

šolskem letu. 

8. Razno. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

Predsednica Sveta zavoda je ugotovila, da je seja sklepčna – prisotnih je 8 predstavnikov. 

Sklep št. 1: 

Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je sklepčna, prisotnih je 9 predstavnikov od 11. 

Predsednica Sveta zavod je predlagala potrditev dnevnega reda, ki so ga predstavniki prejeli z 

vabilom. 

Ga. Časar je postavila vprašanje, kako je z realizacijo sklepa št. 8 iz 9. seje, s katerim je Svet zavoda 

zadolžil ravnatelja, da v roku šestih mesecev preveri skladnost aktov šole z veljavno zakonodajo. 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da bo odgovor podan pri pregledu sklepov. 



Sklep št. 2: 

Svet  zavoda OŠ Malečnik potrjuje predlagani dnevni red. 

Sklep št. 3:  

Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil zapisnik 12. seje. 

K točki 3 – Pregled sklepov 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da so bili sklepi prejšnje seje nekateri realizirani v celoti, sklep 

št. 7 je še v teku, ker je dolgoročen – poraba presežkov prihodkov nad odhodki  – nabavljena sta bila 

dva prenosna računalnika in barvni tiskalnik. Ostali sklepi so bili realizirani, ugotovitveni sklep glede 

ocenjevanja delovne uspešnosti ravnatelja je bil poslan na MO Maribor, ki je podala soglasje, nakar je 

bilo vse poslano na Ministrstvo. 

Predsednica Sveta zavoda je prosila ravnatelja, da poroča glede skladnosti aktov šole z obstoječo 

zakonodajo, kar se nanaša na 8. sklep iz 9. seje  z dne 1. 7. 2011. 

G. ravnatelj je povedal, da so bili pregledani vsi akti, ki ji mora imeti OŠ Malečnik, trenutno ima šola 

aktivnih 29 aktov, ki natančneje predpisujejo samo njeno delovanje.  

G. Anžel  je postavil vprašanje, kaj pomeni Register  tveganja. 

G. ravnatelj je podal odgovor - Register tveganja ne pomeni  tveganja za otroke, temveč  tveganje za 

poslovnost šole, npr. kdo podpisuje določene dokumente. 

G. Kebrič je pripomnil, da je bilo na prejšnji seji predlagano, da se poda na Svet zavoda finančno 

poročilo o najemnikih, prihodkih in izdatkih  v zvezi  z najemom  telovadnice. 

Ga. predsednica je povedala, da bo to poročilo  podano pri točki razno, prav tako odgovor na 

vprašanje g. Anžela glede odbora za telovadnico. 

K točki 4 – Pravila OŠ Malečnik 

G. ravnatelj je povedal, da so bila  Pravila OŠ Malečnik posredovana predstavnikom Sveta zavoda  kot 

gradivo in če so kakšna vprašanja, bo nanje odgovoril. 

Ga. predsednica je vprašala predstavnike Sveta zavoda, če se Pravila potrdijo in se objavijo na spletni 

strani šole.  

G. Anžel  je postavil vprašanje, če niso v Pravilih navedene pravice in dolžnosti, na kaj se lahko učitelj 

sklicuje. 

G. ravnatelj je povedal, da se lahko učitelj sklicuje na Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in 

financiranju ter Kolektivno pogodbo.  

Ob 17.44 uri se je seji pridružil g. Senekovič. 

Sklep št. 4:   

Svet zavoda OŠ Malečnik potrdi Pravila OŠ Malečnik, ki se objavijo na spletni strani šole. 



K točki 5 – Učne oblike diferenciacije za šolsko leto 2012/2013 

G. ravnatelj je povedal o spremembah diferenciacije, ki se sedaj po novem imenuje manjše učne 

skupine – homogene ali heterogene. Gradivo so predstavniki Sveta zavoda prejeli z vabilom. 

Po krajši razpravi so predstavniki Sveta zavoda sprejeli naslednji 

Sklep št. 5:  

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje za 4., 5., 6. in 7. razred pouk v manjših skupinah v obsegu največ 

¼ ur pri slovenskem jeziku, matematiki in tujem jeziku. 

Sklep št. 6: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje organizacijo pouka pri slovenskem jeziku, matematiki in tujem 

jeziku z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine skozi vse šolsko leto v 8. in 9. razredu. 

G. Kebrič je postavil vprašanje, koliko učencev je v prihodnjem  4. razredu in zakaj tukaj ni 

diferenciacije. 

G. ravnatelj je odgovoril, da je v prejšnjih letih to bilo, lani ne, ker je bilo v razredu samo 13 učencev, 

v letošnjem letu pa se učiteljica za to ni odločila, sta se pa za to odločili učiteljici tujega jezika. 

K točki 6 - Seznanitev s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

posamezne razrede. 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da so gradivo  predstavniki Sveta zavoda prejeli z vabilom, 

prav tako so gradivo prejeli predstavniki Sveta staršev, ki so ga obravnavali na včerajšnji seji. Svet 

zavoda se samo seznani z nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, Svet staršev pa je to 

potrdil na včerajšnji seji.  

Povedala je tudi, da je pri 4. razredu sprememba zaradi delovnih zvezkov – prenovljenih, ki so 

nekoliko dražji- skupna cena je 4,00 EUR višja. Na Svetu staršev je bilo na seji sprejeto priporočilo, da 

se za prihodnje šolsko leto poskuša znižati število delovnih zvezkov za 4. razred. 

Sklep št. 7: 

Svet zavoda OŠ Malečnik se je seznanil s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezne razrede. 

K točki 7 – Seznanitev z evidenco učbenikov, ki jih mora šola zagotoviti za izposojo v prihodnjem 

šolskem letu. 

Ga. predsednica Sveta zavoda je kot skrbnica učbeniškega sklada naredila evidenco učbenikov in 

koliko izvodov mora šola zagotoviti . Povedala je, da si učenci kar pridno izposojajo učbenike. Izposojo 

učbenikov naj bi krilo Ministrstvo za šolstvo, povedala pa je, da je Ministrstvo  dolžno kar velike 

zneske za učbeniški sklad. V soglasju z Ministrstvom  je bil zamenjan učbenik Happy Street 1 s 

prenovljeno verzijo za 4. razred, v prihodnjem letu pa bo še v 5. razredu. Iz učbeniškega sklada smo 

izločili zaradi neusklajenosti z učnim načrtom učbenik za državljansko vzgojo. 

 



Sklep št. 8: 

Svet zavoda OŠ Malečnik  se je seznanil z evidenco učbenikov, ki jih mora šola zagotoviti za 

izposojo v prihodnjem šolskem letu. 

K točki 8 – Razno 

G. ravnatelj  je podal poročilo v zvezi s sanacijo oz. popravilom sanitarij v telovadnici . Predlagal je, da 

se začnejo dela izvajati v začetku julija in prebral prošnjo za sponzorstvo, ki jo je pripravil. 

Predstavniki Sveta zavoda so predlagali, da se ne bi določal znesek donacije.  

Predlog s strani predstavnikov Sveta zavoda je bil, da se dopis za sponzorstvo pošlje lokalnim 

podjetnikom, prav tako je bil predlog, da bi v dopis za sponzorstvo napisali, kakšen material 

potrebujemo in bi nam podjetniki lažje sponzorirali. 

G. Fajfar je podal poročilo o stroških nabave materiala  za sanacijo sanitarij v telovadnici, kar bi skupaj 

zneslo približno 2.500 EUR. 

27. 6. 2012 bo sklican sestanek  odbora  v  zvezi s sanacijo telovadnice. Vabila bo poslala šola. 

G. ravnatelj je podal  poročilo – specificirano glede najemnin za telovadnico.  

Predstavniki Sveta zavoda so postavili vprašanja, zakaj se lahko porabi denar od najemnin, koliko je 

cena najema učilnic, kako je s projektno dokumentacijo za telovadnico. 

G. ravnatelj je povedal, da se denar lahko porabi za delovanje šole, za opremo telovadnice, v lanskem 

letu smo rezervirali 3.000 EUR za projektno dokumentacijo. Cena najema učilnice je 3 EUR. Glede 

projektne dokumentacije je bil objavljen razpis, pridobili smo štiri ponudbe, cene so v razponu od 

3.000 do 10.000 EUR, v nadaljevanju pa sodelujemo z MO Maribor, da bo vse potekalo v skladu z 

zakonodajo. 

G. Fajfar je povedal, da se pogovarja z najemniki telovadnice in so mnenja, da imamo previsoko ceno 

najema in se lahko zgodi, da jih bo kar nekaj odpovedalo najemne pogodbe. 

Ga. Veltrusky je povedala, da tudi sama ve za skupino, ki bo v jeseni zagotovo odpovedal najem 

telovadnice na naši šoli, ker imajo okoliške šole cenejšo najemnino. 

Predlog  ge. Usar je bil, da bi podaljšali čas najema iz 45 na 60 minut, cena pa bi ostala enaka. 

Ga. Usar je povedala, da bodo učenci 1. razreda imeli svojega  »sopotnika ali sogovornika« iz 8. in  9. 

razreda. Vse podrobnosti bodo razložene prihodnjič.  

Nadalje je bil predlog Sveta staršev in učencev, da bi imeli eno noč za branje, imenovala bi se »Branje 

za lepše sanje«. Kako bo potekala ta noč branja, se bomo dogovorili in vstavili v LDN.   

G. ravnatelj je povedal, da smo k projektu »Mladi za napredek mesta Maribor« prijavili dve 

raziskovalni nalogi in prejeli zanju zlato in srebrno priznanje. Naloga, ki je dobila zlato priznanje, je 

bila uvrščena tudi na državno tekmovanje, kjer je prejela srebrno priznanje. 

G. Kebriča je zanimalo, kakšni so bili rezultati šole v nacionalnem preverjanju znanja. 



Ravnatelj je povedal, da bo to podano v analizi NPZ v septembru 2012. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 

 

 

Zapisala        Predsednica Sveta zavoda 

Marjana Nekrep       Darinka Budja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


