
OŠ MALEČNIK 

SVET ZAVODA 

 

ZAPISNIK 

 

3. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila 27. 9. 2018 ob 17. uri v matematični učilnici. 

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

Peklar, mag. Regina Stajnko Polutnik, Franc Simonič, Tomislav Letnik, Polona Robič, Rudolf 

Sedič 

OPRAVIČENO ODSOTNA: Tina Rat 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
  
Predsednica Sveta zavoda, je začela sejo, pozdravila navzoče in ugotovila, da je na seji 
prisotnih 10 članov. Seja je bila sklepčna.  
 
Sklep št. 1:  
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 10 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 2017/2018 . 

4. Analiza NPZ. 

5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019. 

6. Potrditev cen šolske prehrane in uporaba šolskih prostorov za šolsko leto 2018/2019. 

7. Odpis osnovnih sredstev in terjatev. 

8. 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.  
 
 
 
K točki 3 – Poročilo ravnatelja za šolsko leto 2017/2018 
 
Ravnatelj je podal poročilo za šolsko leto 2017/2018. Povedal je, da je bil LDN za šolsko leto 
2017/2018  v celoti realiziran. 
 
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 2017/2018. 
 
 
 
K točki 4 – Analiza NPZ 
 
Analizo NPZ so člani prejeli kot gradivo po pošti. Ravnatelj je povedal, da rezultati, tako v 6. 
kot tudi 9. razredu, glede na državno povprečje niso bili slabi. Pojasnil je, da učenci 6. razreda 
NPZ jemljejo resneje kot učenci 9. razreda in temu primeren je tudi rezultat. Člani Sveta zavoda 
na analizo NPZ niso imeli pripomb. 
 
Sklep št. 7: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil analizo NPZ. 
 
 
 
K točki 5 - Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 
 
Letni delovni načrt za leto 2018/2019 so člani prejeli po pošti. 
Ravnatelj je predstavil novosti v LDN. Predstavil je interesne dejavnosti, povedal je, da je OŠ 
Malečnik pričela z izvajanjem razširjenega program (RAP), ki vsakemu razredu omogoča 5 ur 
telovadbe/gibanja na teden, da je 3. razred prijavljeni na projekt »Jem drugače, jem domače«, 
da bo šola sodelovala na prireditvi »Zborovski boom«. 
Ravnatelj je povedal, da imajo otroci, ki obiskujejo fakultativni pouk 7. in 8. uro, težave z 
avtobusnim prevozom na Vodole, saj avtobus odpelje prehitro. Pojasnil in razložil je, zakaj  
pride do težav pri urniku v 6. razredu.  
 
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. 
 
Sklep št. 8: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je  soglasno potrdil letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19. 
 
 
 
K točki 6 – Potrditev cen šolske prehrane in uporabe šolskih prostorov za šolsko leto  
                   2018/2019 
 
Predlog cen šolske prehrane in uporabe šolskih prostorov so člani Sveta zavoda prejeli kot 
gradivo po pošti. 
 



Ravnatelj je povedal, da cena jutranjega varstva še ni znana, saj je odvisna od števila otrok, 
ki obiskujejo jutranje varstvo.  
 
Ravnatelj je člane Sveta zavoda  seznanil s terminskim razporedom zasedenosti telovadnice. 
 
Ravnatelj predlaga 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 (glasbena učilnica se oddaja samo 
za potrebe učencev OŠ Malečnik), 

 cena najema računalniške učilnice, 18 eur/ šolsko uro. 
 
 
Sklep št. 9: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil cene šolske prehrane za šolsko leto 2018/2019. 

 
- Zajtrk   0,44 € 
- Malica   0,80 € 
- Kosilo 1.- 5. r             1,35 € 
- Kosilo 6.- 9. r  1,50 € 

 
Sklep št. 10: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil cene uporabe šolskih prostorov za leto 2018/2019 
 

- Uporaba telovadnica   19,00 €/šolska ura 
- Uporaba učilnice      4,00 €/šolska ura  
- Uporaba glasbene učilnice    3,00 €/šolska ura (uporaba za učence šole) 
- Uporaba računalniške učilnice  18,00 €/šolska ura 

 
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 predlog potrdil potrdi. 
 
Sklep št. 11: 
Svet zavoda OŠ Malečnik se strinja z  znižanjem najemnine v šolskem letu 2018/2019 za 
najem telovadnice NK Malečnik za 40 %, cena najema tako znaša 11,40 €  za šolsko uro.  
 
Člani Sveta opozorijo, da je potrebno najemnike telovadnice opozoriti, da zapustijo telovadnico 
v takšnem stanju, kot je bila pred njihovim prihodom. 
 
Razvila se je debata glede cen šolskih prostorov. Ravnatelj je pojasnil, da se večji del denarja, 
pridobljen od najemnin, porabi za obnovo, vzdrževanje telovadnice in nakup novih rekvizitov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
K točki 7 – Odpis osnovnih sredstev in terjatev 
 



Predsednica Sveta zavoda je predlagala, da se odpišejo in izločijo osnovna sredstva, po 
priloženi tabeli in odpišejo terjatve v višini 448,00 eur (po seznamu). 
 
Sklep št.12.: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje odpis in izločitev osnovnih sredstev po priloženi 
tabeli: 

 nabavna vrednost v skupni vrednosti 5.352,08 EUR 

 popravek vrednosti v skupni vrednosti 5.352,08 EUR 
 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje oslabitev in odpis terjatve v višini 448,00 EUR. 
 
K točki 8 – Razno 
 
Ravnatelj je predstavil dopolnitev Pravil šolskega reda Osnovne šole Malečnik – ukrepe v 
izjemnih situacijah pri ocenjevanju znanja. Pojasnil je, da so se pojavile pri ocenjevanju znanja 
težave, na katere učitelji niso bili pripravljeni. Zato se Pravila šolskega reda Osnovne šole 
Malečnik morajo dopolniti. 
 
Povedal je, da je na seji Sveta staršev predlagal, da se v pravilnik doda še ukrep v primeru, 
da učenec med ocenjevanjem zapusti razred. 
 
Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik so predlagali korespondenčno sejo, na kateri bodo odločili o 
dopolnitvi Pravil šolskega reda Osnovne šole Malečnik. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala      Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik 
Bojana Rojs                 Nataša Potočnik 
 
 

 


