
 
 

ZAPISNIK  
 
3. seje Sveta zavoda osnovne šole Bakovci, ki je bila v torek, 25. 9. 2018, ob 17.30, 
v zbornici šole. 
 
Prisotni predstavniki po priloženi listi prisotnosti. 
Drugi vabljeni: ravnateljica 
 

 
 

K točki 1 
 

Sejo Sveta zavoda je vodila predsednica, zapisnik je pisala  članica sveta zavoda, 
overitelj je bil član sveta zavoda. 
 
Predsednica je predlagala naslednji dnevni red: 
 

1. Ugotovitev navzočnosti, sprejem dnevnega reda in zapisnika 2.seje  
2. Predstavitev in sprejem Poročila o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2017/18 
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 
4. Potrditev sklepa ravnateljice o cenikih šolske prehrane ter uporabe šolskih 

prostorov in telovadnice za šolsko leto 2018/19 
5. Razno 

 
K točki 1 

 
SKLEP št. 1: Sprejme se dnevni red 3. seje. 
 

Predsednica je prebrala sklepe obeh sej – 2. in korespondenčne seje. 
 
SKLEP št. 2: Zapisnik 2. seje in korespondenčne seje je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
   

K točki 2 
 

Predsednica je članom povedala, da je bilo poročilo o uresničitvi delovnega načrta v 
pogled. Člane je vabila k razpravi, oziroma postavitvi vprašanj ge. ravnateljici. 

Ravnateljica je pri tej točki člane seznanila z nekaterimi investicijami, ki so se naredile 
oz. so še v teku. Naredile so se stopnice pri glavnem vhodu šole ter v teku so stranska 
parkirišča. Do začetka šolskega leta bi parkirišča morala biti končana, vendar se je 
zaradi pomanjkanja gradbincev delo zavleklo. Predvideva se, da bodo dela končali do 
oktobra. 



 
SKLEP 3: SZ sprejme Poročilo o uresničitvi LDN-ja za šolsko leto 2017/18. 

 

K točki 3 
 
 
Tudi LDN za novo šolsko leto je bil na voljo na spletni strani.  
Ravnateljica je  predstavila še uvedbo nadstandardnih in drugih programov za novo 
šolsko leto.  
Povedala je, da so starši na svetu staršev nadstandardnemu programu dali pozitivno 
mnenje. Dejala je, da se vključujemo tudi na različne dejavnosti, ki so brezplačne (preko 
različnih projektov).  
Razložila je tudi, kako je z delovnimi sobotami v tem šolskem letu. 
Člani smo se pogovarjali, kako je s kolesarsko stezo Bakovci-Dokležovje. Članica Sveta 
zavoda je povedala, da moramo vztrajati pri realizaciji kolesarske steze. 
Član Sveta zavoda je povedal, kako je glede kurilnice na POŠ Dokležovju. Kot kaže v 
tem šolskem letu ne bo sanirana. Opozoril je ravnateljico, da je potrebno najti kdo bo 
prevzel odgovornost v primeru nesreče (izlitja…). Zaenkrat bi se naj dal plastični 
rezervoar.  
 
SKLEP 4: Sprejme se LDN šole za šolsko leto 2018/19. 
 
SKLEP 5: SZ sprejme nadstandardne in druge programe za šolsko leto 2018/19 
 
 

 
K točki 4 

 
Ravnateljica je predstavila cenik šolske prehrane ter uporabo šolskih prostorov in 
telovadnice. Vsi ceniki so na šolski spletni strani.  
Pojavilo se je vprašanje glede plačnikov. Ravnateljica je povedala, da ima šola kar 
nekaj plačnikov, ki ne plačujejo malice oz. kosila. 
 
 
SKLEP 6: Potrdi se sklep ravnateljice o ceniku šolske prehrane za šolsko leto 
2018/19. 
 
 
SKLEP 7: Potrdi se sklep ravnateljice o ceniku šolskih prostorov in telovadnice za 
šolsko leto 2018/19 in velja do preklica. 

 
 
 

K točki 5 
 



 
Ravnateljica je povedala, da bo potrebno urediti kurilnico v POŠ Dokležovju ter 
energetsko sanacijo OŠ Bakovci. Dokumentacija za energetsko sanacijo je pripravljena 
in je v teku. Energetski pregled stavbe je že bil. 
Sanirati bo potrebno tudi vodovodne cevi in celotne sanitarije na spodnjem stranišču. 
 
 
 
 
 
 

 
………,      ……….., 
zapisala       predsednica Sveta zavoda  
 
 
………., 
overitelj zapisnika                                                             
 
 
Priloge: 

- Lista prisotnosti 
- Vabilo  

 
 
Vročiti: 

- MO M.Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota 
- arhiv 

 
 
 
 


