
 
 
 

ZAPISNIK SVETA ŠOLE IN SVETA STARŠEV, 
ki je bil 30.9.23013, s pričetkom ob 18.00 uri. 

 
PRISOTNI:  9 ČLANOV SVETA ZAVODA, 17 ČLANOV SVETA STARŠEV, ravnateljica šole. 
Seznam prisotnih  priložen , opravičeno odsoten g. Štefok Tomaž.       
 
 
Dnevni red: 
 

1. Konstituiranje SVETA ZAVODA za obdobje 2013/2017 
2. Konstituiranje SVETA STARŠEV za šolsko leto 2013/2014 
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2013/2014 
4. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/2013 
5. Obravnava in sprejem cen različnih šolskih obveznosti 
6. Predlogi in pobude 

 
Točka 1: 
Prisotnih je bilo 9 izvoljenih članov SVETA ZAVODA, odsotna g. Štefok Tomaž in ga. Sentič 
Danica. 
Uvodoma je besedo prevzela ga. LORENCI ANDREJA, ki je svet zavoda vodila dva mandata , 
to je 8 let. Prisotni člani so soglasno sprejeli: 
 
SKLEP št. 1: 
Konstituiran je novi SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JANKA PADEŽNIKA MARIBOR. 
Izvedeno je bilo glasovanje o predsedniku Sveta zavoda in podpredsedniku Sveta zavoda, saj 
je mandat članov Sveta omejen na osem let. Ga. Emeršič Stanka je v imenu kolektiva OŠ 
Janka Padežnika in volilne komisije podala predlog: 

- za predsednico SVETA ZAVODA se izvoli ga. NINO MALAJNER, prof.razred. pouka, 
- za podpredsednico SVETA ZAVODA se izvoli ga. MANJO FLISAR ŠAUPERL, prof. glas. 

umetnosti. 
Glasovanje je bilo izvedeno javno. Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli: 
 
SKLEP št. 2: 

- za predsednico SVETA ZAVODA se izvoli ga. NINO MALAJNER, prof.razred. pouka, 
- za podpredsednico SVETA ZAVODA se izvoli ga. MANJO FLISAR ŠAUPERL, prof. glas. 

umetnosti. 
V nadaljevanju seje se je ga. NINA MALAJNER zahvalila za zaupanje in predala priložnostno 
darilo ga. ANDREJI LORENCI v zahvalo za vodenje sveta zavoda v preteklih osmih letih. 
 
Točka 2: 
Prisotnih je bilo 17 članov sveta staršev za šolsko leto 2013/2014.  
Uvodoma je besedo prevzela ga. ravnateljica, ki omeni, da bo sestanek sveta staršev tudi v 
šolskem letu 2013/14 vsak mesec po govorilnih urah. Nadaljuje se dogovor, da imajo člani 
sveta staršev prednost pri udeležbi (na začetku govorilnih ur, pred ostalimi udeleženci).  



Na podlagi volitev v posameznih oddelkih je bil v svet staršev izvoljen po en član iz vsakega 
oddelka. 
Izberemo predsednika in podpredsednico sveta staršev.  
Člani sveta staršev predlagajo, da bi bil predsednik sveta staršev še naprej g. Melanšek  Boris 
in podpredsednica ga. Bratuša Živadinović Nataša. Predloga o izvolitvi članov sveta staršev iz 
posameznih razredov in predlog o izvolitvi predsednika sveta staršev ter podpredsednice 
sveta staršev vsi člani soglasno potrdijo in sprejmejo: 
 
SKLEP št. 3: 
SVET STARŠEV OŠ JANKA PDEŽNIKA  za šol leto 2013/14 je konstituiran. 
Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2013/14 je g. Melanšek Boris, podpredsednica ga.  
Bratuša Živadinović Nataša. Z dvigom rok je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Točka 3:   
Ravnateljica predstavi Letni načrt za šolsko leto 2013/2014 in pove, da bo Letni delovni načrt 
po sprejetju na Svetu zavoda objavljen na spletni strani naše šole. Hkrati bo tudi priloga k 
temu zapisniku. Na koncu predstavitve ga ravnateljica pojasni, da je učiteljski zbor dal 
pozitivno mnenje k LDN za šolsko leto 2013/2014. Tudi člani sveta staršev so z javnim 
glasovanjem podali pozitivno mnenje k LDN za šolsko leto 2013/2014.  Prav tako so na koncu 
predstavitve člani SVETA ZAVODA soglasno sprejeli: 
 
SKLEP št. 4: 
SVET ZAVODA soglasno potrjuje Letni Delovni Načrt za šolsko leto 2013/2014. 
Priloga št. 1 k temu zapisniku. 
 
Točka št. 4 
Ga ravnateljica predstavi poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/2013. Tudi to poročilo 
je priloga k temu zapisniku.  
 
SKLEP št. 5: 
Svet staršev je podal pozitivno mnenje k Poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/2013   
Svet zavoda je Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/2013o soglasno sprejel.  
Priloga št. 2 k temu zapisniku. 
 
Točka 6: 
4.1 Ravnateljica in predsednica sveta zavoda  predstavita cene različnih šolskih obveznosti, in 
sicer: 

- Malica = 0,80  € 
- Malo kosilo = 1,39 € 
- Veliko kosilo = 1,67 € 
- Tečaj tujega jezika (en tuj jezik) = 202,00 € 
- Tečaj tujega jezika (dva tuja jezika) = 363,66 € 
- Najem telovadnice za eno šolsko uro = 12,52 € 
- Jutranje varstvo  = 8,00 € 
- Malica = 0,60 € 

 
 



SKLEP št. 6: 
Svet zavoda je predlagane cene sprejel. 
 
 
Točka 5: 
Svet staršev predlaga, da  se na enih  od naslednjih sej sveta staršev obravnava problematika 
tujih jezikov. 
 
Sestanek SVETA ZAVODA in SVETA STARŠEV je bil zaključen ob 20.30 uri. 
 
Priloga št. 1 Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2013/2014 
Priloga št. 2 Poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/2013   
 
 
Zapisal:  
Branko Nerat 
 
       Predsednica Sveta Šole: 
 
       Nina Malajner 
 
 
 
       Predsednik  Sveta staršev 
 
       Boris  Melanšek   


