
OŠ MALEČNIK 

SVET ZAVODA 

ZAPISNIK 

 

17. seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila 30. 9. 2021 ob 17. uri v matematični učilnici. 

PRISOTNI: Darja Ferk, Tina Fošnarič, Slavica Kelbič, Nataša Potočnik, Mateja Simonič, mag. 

Regina Stajnko Polutnik, Franc Simonič,Tomislav Letnik, Polona Robič, Tina Rat, ravnateljica 

Mateja Veltrusky, tajnica VIZ Bojana Rojs. 

UPRAVIČENO ODSOTNI: Karmen Peklar 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
  

Predsednica Sveta zavoda je pozdravila navzoče in ugotovila, da je na seji prisotnih 10 članov. 
Seja je bila sklepčna.  
 
Sklep št. 1:  
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 10 članov. 
 
 

Predsednica Sveta zavoda je predlagala potrditev dnevnega reda, ki so ga člani Sveta zavoda 
prejeli z vabilom. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta zavoda. 

3. Poročilo ravnateljice za šolsko leto 2020/2021. 

4. Analiza NPZ. 

5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022. 

6. Potrditev cen šolske prehrane in uporaba šolskih prostorov za šolsko leto 2021/2022. 

7. Razno. 

Sklep št. 2: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
 
 
K točki 2 – Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje 
 

Predsednica Sveta zavoda je vprašala člane, ali ima kdo pripombe na zapisnik pretekle seje.  
 
 
Sklep št. 3: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil zapisnik pretekle seje Sveta zavoda OŠ 
Malečnik. 
 
 



K točki 3 – Poročilo ravnateljice za šolsko leto 2020/2021 
 
Poročila za šolsko leto 2020/2021 so predstavniki Sveta zavoda prejeli po pošti. 
 
Ravnateljica je na kratko predstavila poročilo za šolsko leto 2020/2021. Izpostavila je uspehe 
učencev pri raziskovalnih nalogah in na tekmovanjih. Povedala je, da so učenci  v preteklem 
šolskem letu, v sklopu projekta »Mladi za napredek Maribora«,  oddali štiri raziskovalne naloge. 
Dve nalogi sta prejeli zlato in dve srebrno priznanje.  
 
Predsednica je vprašala člane, ali imajo na poročilo pripombe oz. dopolnitve. 
Pripomb oz. dopolnitev ni bilo. 
 
Sklep št. 4: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil poročilo ravnateljice za šolsko leto 2020/2021. 

 
 
 
K točki 4 – Analiza NPZ 
 
Analizo rezultatov NPZ za šolsko leto 2020/2021 so predstavniki Sveta zavoda prejeli po pošti. 
 
Ravnateljica je povedala, da so bili šestošolci pri SLO in MAT malo pod republiškim 
povprečjem, pri ANG pa malo nad povprečjem. Nekoliko slabši rezultat je pripisala dolgemu 
delu na daljavo in temu, da snovi ni bilo mogoče dovolj utrjevati. Devetošolci so bili pri vseh 
predmetih nad republiškim povprečjem.  
 
Vprašanj in pripomb ni bilo. 
 
Sklep št. 5: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil Analizo rezultatov NPZ za šolsko leto 
2020/2021. 
 
 
 
K točki 5 - Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 
 
Letni delovni načrt za leto 2021/2022 in plan dejavnosti s predvidenimi stroški so člani prejeli 
po pošti. 
 
Ravnateljica je na kratko predstavila LDN 2021/2022. Povedala je, da so v LDN vse dejavnosti 
planirane tako, kot da bo pouk potekal nemoteno, v šoli. V Šolskem letu 2021/2022 so tako 
planirani plavalni tečaji, šola v naravi za 2., 3., 5., 6., in 8. razred, tekmovanja, interesne 
dejavnosti, fakultativni pouk, plesni tečaj za devetošolce, ekskurzije v tujino in projekti (Noč 
branja, Formaviva, Rastem s knjigo, šolski parlament, Zdrava šola, Naj bralec, Skrb za zdravo 
življenje, delo z nadarjenimi učenci, Zlati sonček). 
 
Predsednica je vprašala člane, ali imajo na poročilo pripombe oz. dopolnitve. 
Pripomb oz. dopolnitev ni bilo. 
 
Sklep št. 6: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je  soglasno potrdil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22. 
 

 
 
 



K točki 6 – Potrditev cen šolske prehrane in uporabe šolskih prostorov za šolsko leto  
                   2021/2022 
 

Predlog cen šolske prehrane in uporabe šolskih prostorov so člani Sveta zavoda prejeli kot 
gradivo po pošti. 
 
Ravnateljica je člane Sveta zavoda seznanila, da se je 1.9.2021 spremenila cena malice, ki 
sedaj znaša 0,90 eur. Povedala je, da je cena določena s stani MIZŠ. Ostale cene prehrane 
so ostale nespremenjene. Dodala je, da bo potrebno, zaradi višanja cen prehranskih izdelkov 
in zagotavljanja zdrave in uravnotežene prehrane otrok, najverjetneje dvigniti tudi ceno 
šolskega kosila. 
 
Ravnateljica je člane Sveta zavoda seznanila s cenami uporabe šolskih prostorov. Povedala 
je, da so s 1.1.2021 začela veljati nova pravila glede uporabe šolskih prostorov. Cene uporabe 
šolskih prostorov določi MOM. Dodala je, da se še ne ve kakšne cene bodo veljale za izvajalce, 
ki poučujejo otroke, ki obiskujejo OŠ Malečnik in druge uporabnike, krajane KS Malečnik, 
upokojence in društva iz Malečnika. Dogovori z ga. Rebernik iz MOM so v teku. 
 
Gospod Letnik Tomislav je prosil, da se člane Sveta zavoda obvesti o dogovoru, glede cen 
uporabe šolskih prostorov. 
 
Ravnateljica je povedala, da cena jutranjega varstva 7 eur, kolikor je bila do sedaj, ne pokriva 
stroška učiteljice. Na Svetu staršev je predlagala, da se cena jutranjega varstva s 1.9.2021 
poveča na 10 eur. Starši so se s predlogom soglasno strinjali. 
Člani Sveta zavoda na predlog niso imeli pripomb. 
 
Ravnateljica je povedala, da je bil s strani učiteljev dana pobuda, da bi vsak učenec prispeval 
1 paket papirja, vendar Svet staršev predloga ni sprejel. Po razpravi so sprejeli sklep, da vsak 
učenec v šolskem letu 2021/2022 prispeva 2 eur za tiskanje, kopiranje delovnih listov, vaj, …  
Člani Svet zavoda so se s predlogom strinjali. 
 
Sklep št. 7: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil cene šolske prehrane za šolsko leto 2021/2022, ki 
veljajo od 1.9.2021 
 

zajtrk 0,46 € 

dopoldanska malica 0,90 € 

malo kosilo (od 1. do 5. razreda) 1,37 € 

veliko kosilo (od 6. do 9. razreda) 1,52 € 

malica za zaposlene 1,20 € 

kosilo za zaposlene 3,24 € 

 
 
 
Sklep št. 8: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil novo ceno jutranjega varstva 10 eur, ki začne veljati 
1.9.2021. 
 
 
Sklep št. 9: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil prispevek 2 eur/učenca za tiskanje in kopiranje 
potrebnega gradiva, za šolsko leto 2021/2022. 
 
 
 



 
K točki 7 – Razno 
 
Gospod Tomislav Letnik je vprašal ali lahko KUD uporablja šolski WIFI? 

Ravnateljica je dovolila uporabo šolskega WIFI-ja. 
 

Gospa Regina Stajnko Polutnik je vprašala kako bo potekalo delo na daljavo za učence prve 

triade? Predlagala je, da bi imeli otroci pouk vsaj eno šolsko uro na dan »v živo« preko 
Teamsov.  
Ravnateljica je odgovorila, da bo delo prve triade potekalo tako na Teamsih kot v spletnih 
učilnicah in da so že razmišljali, da bi se učenci vsaj v začetku dneva »v živo« videli, se 
pozdravili in dobili navodila za tisti dan. 
 
Razvila se je debata glede dela na daljavo. 
 
Gospa Polona Robič je vprašala, ali se za 9. razrede, v okviru odločanja za nadaljnje šolanje, 

planira še kaj drugega kot karierni sejem in informativni dan? Predlagala je, da bi se že 8. 
razrede spodbudilo, da se udeležijo informativnega dne in se jim predstavile možnosti za 
nadaljnje šolanje. 
Ravnateljica je povedala, da je zaenkrat planirano samo to, da imajo nekatere srednje šole 
tudi dneve odprtih vrat in da se bo pogovorila z svetovalno delavko, da z učenci 8. in 9. razreda, 
pri razrednih urah, pregledajo razpis za vpis v srednjo šolo in se pogovorijo o možnostih za 
nadaljnje šolanje. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala      Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik 
Bojana Rojs                 Nataša Potočnik 
 
 

 


