
ZAPISNIK 

 

3. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila 30. 9. 2014 ob 18.30 v učilnici matematike OŠ 
Malečnik.  
 
PRISOTNI: Tina Fošnarič, Mateja Simonič, Simona Šket Žiberna, Marjana Nekrep, Vladimir  
                    Prah, Valerija Bračko, Jožef Škof, Katja Kozjek Varl. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  Andreja Močnik Kožič , Stanislava Naterer, Tomaž Škrlec. 
 
VABLJENI: Rudolf Sedič – ravnatelj, Iris Kaukler – predstavnica sindikata. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta zavoda.  
3. Poročilo ravnatelja za šolsko leto 2013/2014. 
4. Analiza NPZ. 
5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015. 
6. Potrditev cen šolske prehrane in uporabe šolskih prostorov. 
7. Potrditev rebalansa finančnega načrta po načelu denarnega toka 2014. 
8. Razno. 

K točki 1 – Ugotovitev sklep čnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Predsednica Sveta zavoda je odprla sejo, pozdravila navzoče in ugotovila, da je na seji 
prisotnih 8 članov in je seja sklepčna. Predlagala je potrditev dnevnega reda, ki so ga 
predstavniki Sveta zavoda prejeli z vabilom. 
 
Sklep št. 1:  
Seja Sveta zavoda OŠ Male čnik je bila sklep čna, prisotnih je bilo 8 članov. 
 
Sklep št. 2 :  
Svet zavoda OŠ Male čnik je potrdil predlagani dnevni red. 
 
K točki 2 – Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje  Sveta zavoda 
 
Predsednica je vprašala predstavnike Sveta zavoda, ali imajo na zapisnik kakšno pripombo 
ali dopolnitev. 
Ker ni bilo pripomb, je bil sprejet 
 
Sklep št. 3 
Svet zavoda OŠ Male čnik je potrdil zapisnik 2. seje Sveta zavoda. 
 
K točki 3 – Poro čilo ravnatelja za šolsko leto 2013/2014 
 
Predstavniki so  prejeli gradivo k tej točki dnevnega reda.  
 
Ravnatelj je povedal, da je bilo vse izvedeno, kar je bilo zapisano v LDN, razen tečaja  
cestnoprometnih predpisov za kolo z motorjem za učence 9. razredov, ker s strani učencev 
ni bilo interesa.  



Zaključena tudi ni bila raziskovalna naloga – Urejanje šolskega kotička - pri projektu Mladi za 
napredek Maribora. Zaključili jo bomo  v letošnjem šolskem letu. 
Tudi v LDN za leto 2014/15 je zapisano izvajanje tečaja cestno prometnih predpisov in je 
vprašal predstavnike Sveta zavoda ali se to črta. 
 

Sklep št. 4: 
Svet zavoda OŠ Malečnik  je potrdil Poročilo ravnatelja za šolsko leto 2013/2014. 
 
K točki 4 – Analiza  NPZ 
 
Gradivo so predstavniki Sveta zavoda prejeli pred sejo. 
 
Po krajši razpravi so predstavniki Sveta zavoda potrdili analizo NPZ. 
 
Sklep št. 5: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil analizo NPZ. 
 
K točki 5 – Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015 
 
Predsednica Sveta zavoda je seznanila  predstavnike z dopolnitvami LDN za šolsko leto 2014/2015, ki 
so bile sprejete na pedagoški konferenci, in sicer: 
 

- str. 7 – predsednik Sveta staršev v tem šolskem letu je  Sandi Vidovič, namestnica pa Tina 
Rat; 

- str. 21 – dodajo se neobvezni izbirni predmeti; 
- str. 23 – tretji kulturni dan za učence 8. razreda se bo izvajal v šoli v naravi v mesecu marcu 

2015, izvajalka bo Simona Šket Žiberna; 
- str. 25 – zimski športni dan bo za učence od 6. do 9. razreda v mesecu marcu 2015, izvajalec 

bo Milan Pečovnik; 
- str. 26 – prvi naravoslovni dan za učence 8. razreda bo 1. 12. 2014 z naslovom Kontracepcija 

in aids, izvajalka bo Simona Šket Žiberna; 
- str. 29 –  tečaja CPP  za kolo z motorjem ne bomo izvajali za 8. in 9. razred in se črta iz LDN; 
- str. 31 – dodajo se tekmovanja, ki se vnesejo v LDN: 

-  tekmovanje za čiste zobe se izvaja od 2. do 5. razreda; 
- ekokviz se izvaja od 6. do 8. razreda. Izvajalka bo Danica Usar;  
- tekmovanje Cici vesela šola se izvaja od 1. do 4. razreda. Izvajalka bo Nataša Potočnik; 
- tekmovanje Vesela šola se izvaja od 5. do 9. razreda. Izvajalka bo  Marija Gerlič; 
- tekmovanje Bober  –   izvajalka bo  Anica Kramberger; 
- otroška  varnostna olimpijada –  izvajalka bo  Anica Kramberger; 

              - tekmovanje Računanje je igra se briše iz LDN – ne bomo več tekmovali. 
- šola bo sodelovala  pri projektu  Varno na kolesu. Vodja projekta bo Marija Gerlič; 
- na str. 50 se popravi – vodja aktiva II. vzgojno izobraževalnega obdobja je Mateja Veltrusky, 

vodja aktiva OPB je Nataša Potočnik; 
- str. 54 – v pritožbeno komisijo se imenujeta novi članici – Mateja Veltrusky in Nataša 

Potočnik namesto Ivanke Damiš  – upokojitev,  in Tine Fošnarič  – predsednica Sveta zavoda; 
- str . 59 in 60 – sprememba pri uri za prvo in drugo redovalno konferenco. Pričetek ob 13.45  

za vse razrede skupaj (1. do 9. razreda). 
 

 
 
 



Predstavnik Sveta zavoda je povedal, da je šola v naravi kot učni program dobra, vendar je velik 
strošek za starše, ki to težko plačajo. Zato je predlagal, da se mora na tem področju nekaj urediti  s 
strani države in šolstva, da se s temi stroški ne bo več obremenjevalo staršev. 
 
Ravnatelj je povedal, da mora šola organizirati šolo v naravi samo v 5. razredu in je ta financirana s 
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Doplačilo staršev je minimalno. Šola se trudi 
organizirati šolo v naravi v CŠOD, kjer je izvajanje šole v naravi tudi do 100 odstotkov cenejše od šole 
v naravi, ki jo organizirajo turistične agencije. Na željo staršev se izvaja šola v naravi tudi v 2.  in 8. 
razredu. 
 
Predstavnik Sveta zavoda je povedal, da je šola v naravi učni program in so otroci zelo zadovoljni. Tisti 
starši, ki ne zmorejo stroška šole v naravi poravnati sami, jim pomaga šola tudi preko Šolskega sklada. 
 
Sklep št. 6: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil nove člane pritožbene komisije, in sicer  Matejo 
Veltrusky  in Natašo Potočnik. 
 
Sklep št. 7: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil dopolnjen Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015. 
 
K točki 6 – Potrditev cen šolske prehrane in uporabe šolskih prostorov. 
 
Gradivo k tej točki dnevnega reda so predstavniki Sveta zavoda prejeli, predsednica je vprašala, ali so 
kakšna vprašanja oz. pripombe. 
 
Predstavnica Sveta zavoda je vprašala , zakaj je cena najema glasbene učilnice nižja od  cene najema 
ostalih učilnic. 
 
Ravnatelj je povedal, da je cena najema glasbene učilnice nižja predvsem zato, ker gre za individualno 
uporabo naših otrok,  ki se udeležujejo tečaja. 
 
Predstavnica Sveta zavoda je predlagala, da bi zaradi  takšnih pomislekov naredili v prihodnje  
specifikacijo, kako smo prišli do teh cen najema prostorov. Glede na to, da se dajejo v najem občinski 
prostori, se lahko šola poveže  z občino. Prav tako bi morali biti v Pravilniku o najemu prostorov 
navedeni jasni kriteriji, komu se zniža cena najema in kdo ima prednost najema telovadnice. 
 
Ravnatelj je povedal, da je Pravilnik o najemu prostorov pripravila MO Maribor in ga šola sama ne 
more spreminjati. Glede znižanja najemnine pa v Pravilniku o najemu prostorov ni točno navedeno, 
komu in za koliko se najemnina zniža, vsebuje samo določilo, da se lahko zniža do 50 odstotkov. 
NK Malečnik je podal vlogo za znižanje najema telovadnice,  predstavniki Sveta zavoda  odločijo, za 
koliko odstotkov se bo cena najema znižala. 
 
Predstavniki Sveta zavoda so se dogovorili, da se do prihodnje seje podajo pobude in pripombe na 
Pravilnik o najemu prostorov. 
 
Sklep št. 88 :  
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil predlagane cene prehrane za šolsko leto 2014/2015, in sicer: 
zajtrk 0,44 EUR, malica 0,80 EUR, kosilo od 1. do 5. razreda 1,35 EUR, kosilo od 6. do 9. razreda 1,50 
EUR. 
 
 
 



Sklep št. 9: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil predlagane cene najema šolskih prostorov, in sicer: 
uporaba telovadnice 19 EUR/šol.uro, uporaba glasbene učilnice 3 EUR/šol.uro, uporaba 
računalniške učilnice 18 EUR/šol.uro in uporaba klasične učilnice 4 EUR/šol.uro. 
 
Sklep št. 10: 
Predstavniki Sveta zavoda OŠ Malečnik so se soglasno strinjali, da se za znižanje cene najema 
telovadnice za NK Malečnik razpiše korespondenčna seja.  
 
K točki 7 – Potrditev rebalansa finančnega načrta po načelu denarnega toka 
 
Gradivo k tej točki dnevnega reda so predstavniki Sveta zavoda prejeli, predsednica je vprašala ali, so 
kakšne pripombe oz. vprašanja. 
 
Ravnatelj je povedal, da  v Finančnem načrtu ni bila upoštevana odpravnina za pokoj, spremenila se 
je tudi postavka na investicijah. Razlika med prihodki in odhodki v Finančnem načrtu je 6.900 EUR za 
odpravnino  - sredstva dobimo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,  30.000 EUR 
več bomo dobili sredstev za investicije od MO Maribor.  
Z rebalansom finančnega načrta  se usklajuje Finančni načrt za leto 2014. 
 
Sklep št. 11: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil rebalans finančnega načrta po načelu denarnega toka za leto 
2014. 
 
 
K točki 8 – Razno 
 
Ravnatelj je povedal, da je bilo na Svetu staršev  podanih nekaj predlogov glede aktivnosti v tem 
šolskem letu , vendar jih še ne moremo vnesti v LDN, ker so to sedaj samo še pobude. Če se bo to 
lahko realiziralo še v letošnjem šolskem letu, bo Svet zavoda o tem pravočasno prejel gradivo, v 
nasprotnem primeru se bodo pobude upoštevale v LDN za prihodnje šolsko leto.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45. 
 
 
 
Zapisala       Predsednica Sveta zavoda 
Marjana Nekrep      OŠ Malečnik 
 
        Tina Fošnarič 
 
 


