
ZAPISNIK 
 
 
18. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila 20. 12. 2017 ob 17. uri v učilnici 
matematike. 
 
PRISOTNI: Tina Fošnarič, Simona Šket Žiberna, Mateja Simonič, Stanislava Naterer, 
Vladimir Prah, Jožef Škof, Polona Robič in Tomaž Škrlec. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Marjana Nekrep, Valerija Bračko in Katja Kozjek Varl. 
 
VABLJENI: ravnatelj Rudolf Sedič, tajnik Amadej Lešnik. 
 
K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Predsednica Sveta zavoda Tina Fošnarič je odprla sejo, pozdravila navzoče in 
ugotovila, da je na seji prisotnih 8 članov. Seja je bila tako sklepčna. 
 
Sklep št. 1: 
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 8 članov. 
 
Predlagala je potrditev dnevnega reda, ki so ga člani Sveta zavoda prejeli z vabilom. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.  
2. Pregled sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika. 
3. Razno. 

 
Sklep št. 2: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
K točki 2 – Pregled sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika. 
 
Vsi sklepi pretekle seje so bili realizirani. 
 
Sklep št. 3: 
Svet zavoda je potrdil zapisnika 16. in 17. seje Sveta zavoda. 
 
 
K točki 3 – RAZNO 
 

1. Ravnatelj je prebral dopis s strani Humanitarnega športno-kulturnega društva 
mladih Malečnik. Na Svet zavoda so se obrnili s prošnjo za znižanje cene 
najema telovadnice. Ravnatelj je predlagal, da bi znižali ceno najema 
telovadnice za 50 odstotkov. 

 
 
 



Sklep št. 4: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil znižanje cene najema telovadnice za 50 
odstotkov Humanitarnemu športno-kulturnemu društvu mladih Malečnik. 
Tako znaša cena najema 9,5 €. 
 
2. Ravnatelj je predstavil tudi terminski razpored zasedenosti šolskih prostorov. 
 
Sklep št. 5: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil terminski razpored zasedenosti šolskih 
prostorov. 

 
3. Na OŠ Malečnik v okviru interesnih dejavnosti poteka za učence tudi judo. 

Zaradi zasedenosti telovadnice je nastala težava v času izvajanja, zato je kot v 
lanskem šolskem letu izvajalec predlagal, da se judo izvaja dvakrat tedensko na 
odru (poskrbljeno je za varnost otrok). Tako bi se obračunala cena najema kot 
najem (uporaba) učilnice in ne kot najem telovadnice, kar pomeni 4 € na šolsko 
uro. 

 
Sklep št. 6: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil ceno najema 4 € na šolsko uro. 

 
4. Ravnatelj je prebral odprto pismo mame učenca 2. razreda. Nekaj metrov pred 

vhodnimi vrati v šolo se ji je z leve strani med vožnjo zaletel otrok iz 4. razreda. 
K sreči se otrok ni poškodoval. Mama je s pismom želela opozoriti na slabo 
prometno urejenost v okolici OŠ Malečnik in na vse nevarnosti, ki pretijo na 
učence. 
Predstavniki Sveta zavoda smo se že na prejšnji seji dogovorili, da bomo glede 
problematike prometne ureditve pri OŠ Malečnik pripravili dopis in ga naslovili 
na MOM (na župana, dr. Andreja Fištravca). Dopis je bil poslan dvakrat, prvič 
meseca oktobra, drugič meseca decembra. Zapisali smo, da pričakujemo pisno 
seznanitev, ki je pa do danes nismo prejeli. 

 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.38.  
 
 
 
Zapisal                                                                    Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik 
Amadej Lešnik                                                  Tina Fošnarič 
 
 
 
 
 

 


