
ZAPISNIK 

 

15. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila dne 19. 12. 2012 ob 17. uri v Pizzeriji Črni baron v Malečniku. 

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

                    Dejan Senekovič, Stanislava Naterer, Janez Fajfar, Andreja Močnik Kožič. 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Alenka Časar, Marjana Nekrep 

VABLJENI: Rudolf Sedič, Marija Gerlič  

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik odpre sejo, pozdravi navzoče in predlaga naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Pregled sklepov. 

4. Razno. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

 

Predsednica Sveta zavoda je ugotovila, da je na seji prisotnih 10 predstavnikov in je  seja sklepčna. 

 

Sklep št. 1: 

Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je sklepčna, prisotnih je  10 predstavnikov. 

 

Predsednica Sveta zavoda je predlagala v potrditev dnevni red, ki so ga predstavniki prejeli z vabilom. 

 

Sklep št. 2: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil dnevni red 15. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik. 

 

K točki 2 – Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

 

Sklep št. 3: 

Svet zavoda je potrdil zapisnik 14. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik. 

 

K točki 3 – Pregled sklepov  

 

Predsednica je seznanila Svet  zavoda, da je še nekaj delno realiziranih sklepov, zato je podala poročilo o 

realizaciji le-teh. 

Sklep iz 12. seje z dne 28. 12. 2011, ki se je nanašal na porabo presežka prihodkov nad odhodki. Računovodkinja 

je pripravila seznam, kaj je bilo v letošnjem letu iz tega naslova nabavljeno, in sicer računalnik, prenosni 

računalnik, bojler, pisalna miza, tiskalnik, tablični računalnik, digitalna kamera namesto fotoaparata, pisarniški 

stoli. V prejšnjem tednu je bila nabavljena tudi peč za glino. Prav tako so bili nabavljeni tudi mikroskopi, ki pa na 

tem seznamu še niso zajeti. 

Pri prvi alineji sklepa – izdelava dokumentacije za sanitarije v telovadnici, je prosila g. ravnatelja, da poda o tem 

poročilo. 

 



 

G. ravnatelj je povedal, da je bilo za letošnje leto planiranih 2.800 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za 

sanitarije. To bo  preneseno v naslednje koledarsko leto in bo rezervirano za investicijo za ureditev igrišča. V 

izpeljavi tega  projekta  sodelujeta   g. Pečovnik in g. Senekovič. Da bomo uredili igrišče, moramo zbrati 

približno 32.000 EUR, 32.000 pa bo prispevala fundacija za šport. Športna fundacija nas bo v mesecu februarju 

obvestila, ali smo bili uspešni pri pridobitvi sredstev na tem razpisu. Šola bo za pridobitev sredstev, ki jih 

moramo zbrati sami, namenila tudi celotno najemnino od telovadnice, na društva v kraju bomo naslovili vloge, 

da nam pri izpeljavi tega projekta kakorkoli pomagajo.     

G. Senekovič je k poročilu ravnatelja dodal, da je ureditev igrišča tudi prioritetna naloga MO Maribor. Igrišče bo 

montažno.  

G. ravnatelj je dodal, da bi šola lahko pridobila 10.000 do 12.000 EUR, nekaj bi prispevala društva in  MO 

Maribor. Ker bo igrišče namenjeno tudi drugim, pa še morda KS.  

G. Senekovič je pripomnil, da se bodo prispevala tudi sredstva iz šolskega sklada, v katerem je približno 6.000 

EUR, na bazarju se je zbralo 1.348,88 EUR, nekaj denarja pa se pridobiva še s koledarji, tako da se lahko za 

igrišče v tem trenutku iz šolskega sklada prispeva približno 6.000 EUR. Tako bi se zbralo okrog 18.000 EUR in še 

približno enak znesek bo prispevala fundacija za šport.  

 

G. ravnatelj je pri  realizaciji sklepov še dodal, da se zbirajo ponudbe za nabavo dveh ali treh prenosnih 

računalnikov. Prav tako je seznanil Svet zavoda, da razmišlja, da bi se namesto   interaktivne table nabavili 

projektorji in platna, s katerimi bi se opremile vse učilnice.  

G. ravnatelj je seznanil Svet zavoda, da bo v naslednjem letu financiranje zavodov oz. šol spremenjeno, 

predvsem glede financiranja materialnih stroškov s strani MO Maribor, in sicer bo vsaka šola podpisala 

pogodbo z MO Maribor glede višine materialnih stroškov, in sicer dosedanja poraba minus 20 odstotkov.  

 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Malečnik so ugotovili, da so bili sklepi prejšnjih sej realizirani. 

 

K točki 3 – Razno 

 

G. Senekovič je predlagal Svetu zavoda sprejetje sklepov, in sicer 

- dokončanje ograje z vgradnjo vrat na spodnjem igrišču; 

- rušenje stare garaže na spodnjem igrišču; 

- zemeljska dela in poravnava zemljišča. 

 

Predstavniki Sveta zavoda so se s predlaganim strinjali in sprejeli 

 

Sklep št. 4: 

Do 1. 3. 2013 se opravijo naslednja dela na spodnjem igrišču: 

• poruši se stara garaža; 

• opravijo se zemeljska dela na J delu igrišča in poravna zemljišče. (odvisno od vremena) 

 

Sklep št. 5: 

Do 1. 5. 2013 se dokonča postavitev ograje in montaža vrat (če bodo finančna sredstva na razpolago) na 

ograji  na spodnjem igrišču, v nasprotnem se postavi samo ograja, vrata pa se montirajo v letu 2014. 

 

G. ravnatelj je podal odgovor g. Senekoviču glede nakazil na šolski sklad po izdanih položnicah. Vrnjenih 

obrazcev, ki so bili posredovani staršem, smo dobili za približno 2.700 EUR. Če to delimo s številom učencev, je 

to približno 10 EUR na učenca. Realiziranih plačil pa je bilo za ca 1.448 EUR.  

G. ravnatelj je še seznanil Svet zavoda, da bo šola poravnala stroške nabave materiala za bazar v znesku 

približno 200 EUR. 

 



G. Senekovič je poudaril, da je potrebno pohvaliti vse, ki so sodelovali na bazarju (izdelava izdelkov, organizacija 

bazarja), saj so se maksimalno potrudili, tako da je bil bazar dobro izveden in izkupiček na bazarju ni bil majhen. 

 

G. Polanec je povedal, da se otroci in starši pritožujejo glede neprimernega obnašanja šoferja šolskega 

avtobusa. Predlagal je, da se učence o tem povpraša na razredni uri in dobi ravnatelj informacije od več otrok, 

kaj se dogaja na avtobusu in kateri šofer vozi ta avtobus. 

 

Predsednica Sveta zavoda se je predstavnikom zahvalila za sodelovanje  in jim zaželela vse lepo v novem letu. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.37. 

 

 

Zapisala         Predsednica Sveta zavoda 

Mateja Veltrusky        Darinka Budja   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


