
ZAPISNIK 

 

19. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila 18. 12. 2013 ob 17. uri v Pizzeriji Črni baron v 

Malečniku. 

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

                   Fajfar,  Andreja Močnik Kožič. Simon Polanec, Dejan Senekovič. 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Stanislava Naterer. 

ODSOTNI:  Alenka Časar. 

VABLJENI: Rudolf Sedič, Marija Gerlič.   

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika pretekle seje. 

3. Pregled sklepov. 

4. Razpis volitev v Svet zavoda OŠ Malečnik 

5. Razno. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik je odprla sejo, pozdravila  navzoče, ugotovila, da je na seji 

prisotnih devet članov in je seja sklepčna. 

Sklep št. 1:  

Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je sklepčna, prisotnih je 9 članov. 

Predsednica Sveta zavoda je predlagala dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom, in ga dala na 

glasovanje. 

Sklep št. 2: 

Svet zavoda je potrdil predlagani dnevni red 19. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik. 

K točki 2 – Potrditev zapisnika pretekle seje. 

Predsednica Sveta zavoda je vprašala člane, ali so na zapisnik prejšnje seje kakšne pripombe oz. 

dopolnitve. Pripomb oz. dopolnitev ni bilo. 

Sklep št. 3: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil zapisnik 18. seje Sveta zavoda. 

K točki 3 – Pregled sklepov. 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da nerealiziranih sklepov ni, sklepi, ki so bili sprejeti na 

prejšnji seji, pa se realizirajo v skladu z Letnim delovnim načrtom. 



Predstavnica Sveta staršev  je vprašala, kako je z realizacijo nalog, ki so bile dane na prejšnji seji, in 

sicer  da bi donatorji imeli brezplačen najem telovadnice. Vprašala je, ali je bilo to preverjeno na MO 

Maribor. 

Ravnatelj je razložil razliko med donacijo in sponzorstvom. Upošteva se Pravilnik o najemu.  

Predsednica je povedala, da je glede pogojev za udeležbo na noči branja učiteljski zbor na 

pedagoški konferenci sprejel sklep,  da ostane oblika takšna, kot je bila, s tem, da se doda 1. 

razred.  

K točki 4 -  Razpis volitev v Svet zavoda OŠ Malečnik. 

Predsednica Sveta zavoda je člane seznanila, da 27. 3. 2014 poteče štiriletni mandat članom Sveta 

zavoda, zato je potrebno v skladu z Odlokom o ustanovitvi OŠ Malečnik pričeti s postopkom za 

izvedbo volitev.  

Ravnatelj je podal zahtevo za začetek postopka za izvolitev novih članov, zato Svetu zavoda  

predlaga, da sprejme ustrezne sklepe v skladu z določili 46. in 47. člena ZOFI ter v skladu z Odlokom 

o ustanovitvi OŠ Malečnik, ki ga je izdala MO Maribor. K temu predlogu je dodal tudi terminski plan. 

Skladno z navedenimi je ravnatelj predlagal Svetu zavoda sprejetje sklepov: 

- imenovanje članov volilne komisije in njihove namestnike. Pridobil je soglasja članov volilne 

komisije; 

- predlog volilne komisije: Majda Mak – predsednica, Milan Pečovnik – član, Mirica Diemat – 

član; 

- za namestnike volilne komisije so predlagani: Urška Kukovec – namestnica predsednice, 

Matej Luketič – nadomestni član, Anica Kramberger – nadomestni član; 

- volilna komisija se imenuje za obdobje štirih let in ko jih Svet zavoda imenuje, dobijo člani 

pisne sklepe o imenovanju.  

Predsednica Sveta zavoda je vprašala člane ali se s predlogom za člane volilne komisije strinjajo. 

 

Sklep št. 4:  

Svet zavoda OŠ Malečnik na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi OŠ Malečnik imenuje 

tričlansko volilno komisijo v sestavi: 

- Majda Mak – predsednica 

- Milan Pečovnik – član 

- Mirica Diemat – član 

in nadomestne člane volilne komisije v sestavi: 

- Urška Kukovec – namestnica predsednice 

- Matej Luketič – namestnik člana 

- Anica Kramberger – namestnica člana. 

Volilna komisija se imenuje za obdobje štirih let. 



Predsednica Sveta zavoda je prebrala predlog sklepa ravnatelja o razpisu volitev predstavnikov 

delavcev v Svet zavoda OŠ Malečnik, ki bo objavljen na oglasni deski šole od 2. 1. 2014. 

Sklep št. 5: 

1. Svet zavoda OŠ Malečnik razpisuje na osnovi 46. in 47 člena ZOFI in v skladu s 14. 

členom Odloka o ustanovitvi Javno vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Malečnik redne 

volitve za izvolitev petih predstavnikov delavcev v Svet šole za štiriletni mandat, in 

sicer: štiri predstavnike strokovnih delavcev šole in enega predstavnika tehnično 

administrativnih delavcev. Za predstavnike strokovnih delavcev šole in predstavnike 

tehnično administrativnih delavcev se lahko predlaga več kandidatov, kot pa se jih voli.   

 

2. Volitve bodo izvedene 3. 3. 2014 od 7. do 19. ure v tajništvu šole. 

 

 

3. V kandidacijskem postopku lahko predlagajo kandidate za člane Sveta zavoda najmanj 

1/10 delavcev šole z aktivno volilno pravico, reprezentativni sindikat in zbor delavcev. 

  

4. Predlog kandidatov, predstavnikov delavcev za člane Sveta zavoda, je potrebno oddati 

volilni komisiji najkasneje 21. dan po objavi sklepa o razpisu.  

 

 

5. Imenuje se volilna komisija v sestavi: Majda Mak – predsednica, Milan Pečovnik -  član 

in Mirica Diemat – član. Izjave o pristanku na članstvo v volilni komisiji je priloga tega 

sklepa. Namestnica predsednice je Urška Kukovec, nadomestna člana pa Matej Luketič 

in Anica Kramberger. Izjave o pristanku na članstvo v volilni komisiji so priloga tega 

sklepa. 

 

6. Članom in namestnikom članov volilne komisije se vročijo pisni odpravki sklepa o 

imenovanju. 

Sklep št. 6: 

Svet zavod OŠ Malečnik potrjuje sklep o razpisu volitev predstavnikov šole v Svet zavoda OŠ 

Malečnik. 

Sklep št. 7: 

Sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda se objavi v skladu z rokovnikom  

2. 1. 2014 na oglasni deski zbornice šole. 

Sklep št. 8: 

Službi ustanovitelja MO Maribor se pošlje 19. 12. 2013 zahtevek za imenovanje treh 

predstavnikov v Svet zavoda OŠ Malečnik. 

Sklep št. 9: 

Svetu staršev OŠ Malečnik se pošlje poziv za imenovanje treh predstavnikov v Svet zavoda OŠ 

Malečnik. Člani Sveta staršev bodo pisno obveščeni o načinu kandidiranja staršev za 

kandidatno listo.  

K točki 5 – Razno. 



Predsednica Sveta zavoda je prosila predsednika Šolskega sklada Dejana Senekoviča, člana 

šolskega sklada Milana Pečovnika in ravnatelja, da seznanijo Svet zavoda s potekom izgradnje 

šolskega igrišča. 

Predsednik Šolskega sklada je predstavil potek dogovorov in same  izgradnje šolskega igrišča in 

menil, da je prav, da se s tem seznani Svet zavoda, da bodo zadeve transparentne.  

Ravnatelj je seznanil člane Sveta zavoda z natančnim izračunom ocenjene vrednosti del. Povedal je, 

da je bil za izgradnjo igrišča opravljen javni razpis, prišla je samo ena ponudba. 

Član Šolskega sklada je podal razlago o športnih podlagah, ki so na igrišču. 

Član Sveta zavoda  je povedal, da je bila v lanskem šolskem letu, ko je bil še  član Sveta staršev, 

predstavljena cena za igrišče približno 55.000 EUR. Glede na to, da šola ni davčni zavezanec, nihče 

ni povedal, da v tej ceni ni zajet DDV. Ker pa šola ni davčni zavezanec, je potrebno šteti DDV, kot da 

ga šola plača, ne dobi pa povrnjenega. 

Ravnatelj je povedal, da so povsod vse cene brez DDV.  

Članica Sveta zavoda je menila, da je šola s projektom delala izredno skrbno in tega  ne oporeka, prav 

tako je pohvalno, da je bilo v projekt vloženega veliko prostovoljnega dela. Glede stroškov izgradnje  

je preverila pri nekaj ponudnikih  in prišla do zaključka, da bi lahko bilo igrišče zgrajeno s 30 odstotkov 

manjšimi sredstvi. Zanimalo jo je tudi, kje so ponudbe od drugih ponudnikov. Mnenja je bila, da je šola 

pri izgradnji igrišča ravnala negospodarno. 

Ravnatelj je povedal, da je bil za izgradnjo igrišča opravljen javni razpis, a je prišla samo ena 

ponudba. 

Ravnatelj je seznanil člane Sveta zavoda s podpisom pogodbe o energetski prenovi šole (okna, 

fasada). 

Predsednica Sveta zavoda se je članom zahvalila za sodelovanje v preteklem letu, v prihodnjem letu 

pa jim je  zaželela vse lepo.  

 

 

Zapisala       Predsednica Sveta zavoda 

Marjana Nekrep      OŠ Malečnik 

        Darinka Budja 

 


