
OŠ MALEČNIK 

SVET ZAVODA 

 

ZAPISNIK 

 

11. seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila 30. 9. 2020 ob 17. uri. Sestanek je potekal preko 

spletnega orodja Microsoft Teams. 

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

Regina Stajnko Polutnik, Tomislav Letnik, Polona Robič, Tina Rat, Rudolf Sedič, Bojana Rojs. 

UPRAVIČENO ODSOTNI: Franc Simonič, Karmen Peklar. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
  
Predsednica Sveta zavoda je pozdravila navzoče in ugotovila, da je na seji prisotnih 9 članov. 
Seja je bila sklepčna.  
 
Sklep št. 1:  
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 9 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 ravnatelja za šolsko leto 2019/2020. 

4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021. 

5. Potrditev cen šolske prehrane in uporaba šolskih prostorov za šolsko leto 2020/2021. 

6. 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. 
Povedala je, da so bili vsi sklepi pretekle seje realizirani. 
 
Sklep št. 3: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil zapisnik pretekle seje Sveta zavoda OŠ 
Malečnik. 
 
K točki 3 – Poročilo ravnatelja za šolsko leto 2019/2020 
 
 



Poročila za šolsko leto 2019/2020 so predstavniki Sveta zavoda prejeli po pošti. 
 
Ravnatelj je podal poročilo za šolsko leto 2019/2020. Povedal je, da zaradi epidemije in  
odsotnosti učencev od pouka, LDN za šolsko leto 2019/2020 nismo uspeli v celoti realizirati. 
LDN je bil realiziran v veliki večini. Povedal je, da so učenci junija, ko so se vrnili v šolske klopi, 
poskušali utrditi večino učne snovi, ki so jo delali sami doma.    
 
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 ravnatelja za šolsko leto 2019/2020. 
 
K točki 4 - Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 
 
Letni delovni načrt za leto 2020/2021 so člani prejeli po pošti. 
 
Ravnatelj je povedal, da je v LDN prišlo, zaradi trenutne situacije, pri planiranih dnevih 
dejavnosti, do sprememb. Predstavil je spremembe. 
 
Ravnatelj je pojasnil, da je so bili na Svetu staršev predstavljeni standardni in nadstandardni 
programi ter da je Svet staršev programe in cene dejavnosti potrdil. 
 
Ravnatelj je Svet zavoda seznanil s sklepom, ki ga je na 1. redni seji sprejel Svet Staršev OŠ 
Malečnik: Svet staršev OŠ Malečnik soglaša s predlogom razširjenega in nadstandardnega 
programa z dopolnitvijo, da se za ekskurzije, ki so v okviru nadstandardnega programa, skliče 
sestanek, na katerem se predstavi program, cena, organizacija izleta. 
 
Ravnatelj obvesti Svet zavoda o novem predsedniku in namestniku Sveta staršev. 
 
Gospa mag. Regina Stajnko Polutnik je postavila vprašanje glede števila raziskovalnih nalog,  
v LDN je namreč zapisano, da je v šolskem letu 2020/2021 planirana ena raziskovalna naloga. 

• Ravnatelj je pojasnil, da številka ni zapečatena. 
 
Gospa Polona Robič je predlagala, da bi se aktivnosti, ki so vezane na izbiro srednjih šol, 
začele izvajati že v 8. razredu. In da bi bilo na predavanje Zavoda Prizma povabiti tudi 
osmošolce. 

• Ravnatelj je obljubil, da se bo glede predloga posvetoval s svetovalno delavko. 
 
Gospod Letnik Tomislav je pohvalil projekt Noč branja. 

• Ravnatelj je pojasnil, da točnega datuma projekta še ni, saj se bo treba ozirati na 
priporočila NIJZ in MIZŠ. Projekt Noč branja pa bo v šolskem letu vsekakor izpeljan. 

 
Gospa Darja Ferk je postavila vprašanje glede kasnejšega odhoda avtobusa v ponedeljek in 
petek. 

• Ravnatelj je povedal, da so se na seji Sveta staršev pogovarjali, da bi v ponedeljek in 
petek prestavili odhod drugega avtobusa iz 13.50 ure na 14.45 uro. Na šoli namreč 
potekajo dejavnosti in otroci, zaradi prehitrega odhoda avtobusa, le teh ne morejo 
obiskovati. Povedal je, da se predstavniki Sveta staršev strinjajo s prestavitvijo 
avtobusa na kasnejši termin. Predlagal je spletno anketo, s katero bi pridobili mnenje 
večine staršev.  

 
Gospa Tina Rat je predlagala, da se po urniku in prisotnosti otrok ugotovi kakšne so dejanske 
potrebe po avtobusu. Naredi se spisek, koliko otrok potrebuje prevoz z avtobusom ob določeni 
uri ter se odhodi avtobusov prilagodijo večini. 



 
Sklep št. 5: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je  soglasno potrdil letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21. 
 
 
 
K točki 5 – Potrditev cen šolske prehrane in uporabe šolskih prostorov za šolsko leto  
                   2020/2021 
 
Predlog cen šolske prehrane in uporabe šolskih prostorov so člani Sveta zavoda prejeli kot 
gradivo po pošti. 
 
Ravnatelj je povedal, da se bodo cene s 1.10.2020 zvišale. 

• Cena zajtrka bo višja za 0,02 € iz 0,44 € na 0,46 €, kar pomeni 4,54 % dvig cene. 

• Cena dopoldanske malice ostane nespremenjena, ker je določena s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport in znaša 0,80 €. 

• Ceno malega kosila bomo dvignili iz 1,35 € na 1,37 €, za 0,02 €, kar pomeni 1,48 %. 

• Ceno velikega kosila bomo dvignili z 1,50 € na 1,52 €, za 0,02 €, kar pomeni 1,33 %. 
Zvišanje cen je nujno, da bomo lahko še naprej zagotavljali zdravo in uravnoteženo prehrano 
in uvajali še več ekoloških živil ter živil iz lokalne pridelave in predelave. 
 
 
Ravnatelj je povedal, da je cena jutranjega varstva ostaja enaka 7 ali 8 EUR. 
 
 
Ravnatelj je predlagal cene uporabe telovadnice in drugih šolskih prostorov: 
 

• cena uporabe telovadnice, 19 EUR/šolsko uro, 

• cena uporabe učilnice, 4 EUR/šolsko uro, 

• cena najema glasbene učilnice, 3 EUR/šolsko uro (uporaba za učence OŠ Malečnik), 

• cena najema glasbene učilnice, 6 EUR/ šolsko uro (uporaba za zunanje uporabnike), 

• cena najema računalniške učilnice, 18 EUR/ šolsko uro. 

• cena izgubljenega ključa za šolsko omarico, 5,20 EUR. 
 
Sklep št. 6: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil cene šolske prehrane za šolsko leto 2020/2021. 

 
- Zajtrk      0,46 € 
- Malica      0,80 € 
- Kosilo 1.- 5. r               1,37 € 
- Kosilo 6.- 9. r     1,52 € 
- Malica za zaposlene   1,20 € 
- Kosilo za zaposlene   3,24 € 

 
Sklep št. 7: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil cene uporabe šolskih prostorov za leto 2019/2020 
 

- Uporaba telovadnice   19,00 €/šolska ura 
- Uporaba učilnice      4,00 €/šolska ura  
- Uporaba glasbene učilnice    3,00 €/šolska ura (uporaba za učence šole) 
- Uporaba glasbene učilnice              6,00 €/šolska ura (uporaba za zunanje 

uporabnike) 
- Uporaba računalniške učilnice  18,00 €/šolska ura 
- Izgubljen ključ za šolsko omarico   5,20 € 



Ravnatelj je člane Sveta zavoda seznanil z vlogo NK Malečnik za znižanje najemnine za 
telovadnico. Predlaga, da se najemnina za telovadnico NK Malečnik zniža za 40 %. 
 
Svet zavoda je potrdil predlog ravnatelja. 
 
 
Sklep št. 8: 
Svet zavoda OŠ Malečnik se strinja z  znižanjem najemnine v šolskem letu 2020/2021 za 
najem telovadnice NK Malečnik za 40 %, cena najema tako znaša 11,40 €  za šolsko uro.  
 
 
K točki 6 – Razno 
 
Gospod Tomislav Letnik je vprašal kdaj bodo otroci v razredih dobili toplo vodo? 

• Ravnatelj je pojasnil, da je montaža bojlerjev v razredih planirana za prihodnje leto. 
Topla voda pa je že v vseh sanitarijah. 
 
 

Ravnatelj je Svet zavoda seznanil z odločitvijo Sveta staršev glede izvolitve pritožbene 
komisije, kateri mandat poteče marca 2021. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.20 uri. 
 
 
 
Zapisala      Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik 
Bojana Rojs                 Nataša Potočnik 
 
 
 


