
ZAPISNIK 

16. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila dne 27. 2. 2013 ob 17. uri v knjižnici OŠ Malečniku. 

PRISOTNI:  Darinka Budja,  Mateja Veltrusky, Stanislav Anžel, Zdenka Antoličič, Danica Usar, Janez Fajfar,  

                    Andreja Močnik Kožič. 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Alenka Časar, Dejan Senekovič, Stanislava Naterer, Simon Polanec. 

VABLJENI: Rudolf Sedič, Marija Gerlič, Majda Mak  

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik je odprla sejo, pozdravila  navzoče in predlagala naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Pregled sklepov pretekle seje. 

4. Poročilo o opravljenem popisu. 

5. Poslovno poročilo 2012. 

6. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja. 

7. Razno. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

Sklep št. 1: 

Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 7 članov. 

 

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

 

Pripomb oz. dopolnitev k dnevnemu redu ni bilo, zato je bil sprejet 

 

Sklep št. 2: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil dnevni red 16. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik. 

 

K točki 2 – Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

 

Zapisnik 15. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik so prejeli člani z gradivom. Pripomb oz. dopolnitev ni bilo, zato je bil 

sprejet 

 

Sklep št. 3: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil zapisnik 15. seje. 

 

K točki 3 – Pregled sklepov pretekle seje 

 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da je bil na prejšnji seji sprejet sklep, da se do 1. 3. 2013 poruši stara 

garaža in opravijo zemeljska dela na J delu igrišča za šolo. 

Sklep ni bil realiziran zaradi vremena. 

Ravnatelj je seznanil člane Sveta zavoda, da je na sestanku Sveta staršev starše obvestil, da če bodo odobrena 

sredstva s strani Fundacije za šport glede dograditve igrišča in bodo težave s financiranjem dela sredstev, ki jih 



mora zagotoviti šola, bo zaprosil Svet zavoda, da se sredstva za ograjo namenijo za dograditev igrišča, 

postavitev ograje na spodnjem igrišču pa se prestavi na prihodnje leto.   

 

Člani Sveta zavoda so se strinjali, da se o sklepu št. 5 prejšnje seje – do 1. 5. 2013 se dokonča postavitev ograje 

na spodnjem igrišču – odloča na prihodnji seji Sveta zavoda. 

 

K točki 4 – Poročilo o opravljenem popisu 

 

Gradivo so člani Sveta zavoda prejeli pred sejo, predsednica Sveta zavoda je člane vprašala, če so kakšne 

pripombe oz. vprašanja. 

 

Ga. računovodkinja je povedala, da je bil popis opravljen v skladu s pravilnikom, navodili in odločbami, ki jih je 

izdal ravnatelj. Popis je potekal brez posebnosti, delo s strani popisnih komisij je bilo zelo dobro opravljeno, pri 

svojem delu so bili člani komisij zelo odgovorni. 

Nadalje je računovodkinja seznanila člane z odpisanimi terjatvami, in sicer:   

- v terjatvah do Ministrstva za izobraževanje in šport gre za financiranje izposojnine učbeniškega sklada. 

V mesecu decembru 2012 so nam obljubili, da bomo znesek dobili, žal je kasneje prišlo do sprememb 

in tega zneska šola ne bo dobila nakazanega, zato smo morali ta znesek v letošnjem letu dati v 

prevrednotovalne odhodke. 

 

Sklep št.  4: 

Svet zavoda OŠ Malečnik se je seznanil s Poročilom o opravljenem popisu. 

 

K točki 5 – Poslovno poročilo 2012 

 

Člani so prejeli kot gradivo Poslovno poročilo. Za dodatna pojasnila sta na voljo ravnatelj in računovodkinja. 

 

Ravnatelj je podal kratko obrazložitev k Poslovnemu poročilu 2012: 

- poročilo se od lanskega poročila v splošnem delu razlikuje po dosežkih v tekmovanjih, kjer so učenci 

dosegli lepe rezultate; 

- v letošnjem poročilu je dodan nov naslov »Pouk malo drugače«, kjer so zapisane vse stvari, ki se ne 

dogajajo pri pouku, kot redna šolska ura; 

- od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 se je 5 otrok prešolalo na drugo šolo zaradi preselitve,  5 otrok pa se je 

prišolalo na našo šolo; 

- fakultativni pouk je dobro obiskan; 

- več kot tri četrtine otrok obiskuje interesne dejavnosti, nekoliko manjši odstotek obiska interesnih 

dejavnosti je v 7, 8, in 9. razredu, vendar imajo ti učenci izbirne predmete in interesne dejavnosti 

zapolnjujejo z izbirnimi predmeti; 

- dopolnilni in dodatni pouk  obiskuje približno 25 odstotkov učencev; 

- učiteljev je bilo v lanskem šol. letu 26, v letošnjem letu je en učitelj manj, tehničnih in administrativnih 

delavcev pa je enako kot v lanskem šolskem letu. V poročilu sta tudi razvidna izobrazba in nazivi 

učiteljev; 

- svet zavoda je seznanjen, kaj se je v lanskem letu dogajalo glede investicijskega vzdrževanja. 

Hkrati je pohvalil člane Sveta staršev, da na sejah dajejo pobude in pripombe glede dela na šoli in povedal, da je 

šola dobila pohvale s strani Sveta staršev glede organizacije prireditev na šoli. 

Računovodkinja je podala kratko obrazložitev računovodskega  poročila po posameznih postavkah. Svet zavoda 

mora odločiti glede presežka sredstev v višini 6.378 EUR. 

Ravnatelj je predlagal, da se presežek sredstev porabi za sanacijo in preureditev šolskega igrišča na S strani šole 

in za nujne potrebe. 

 



Predstavnica Sveta staršev je k vsebini učnega programa dodala, da je vesela, da je bila pobuda glede 

standardov s strani Sveta staršev dobro sprejeta. Starši želijo za svoje otroke približno enake standarde, kot jih 

imajo šole v mestu. Svet staršev je podal tudi vso pohvalo glede organizacije noči branja, prvega šolskega dne 

itd. Predlog je bil, da bi učenci večkrat obiskali gledališče. 

 

Ravnatelj je povedal, da vsako leto enkrat peljemo učence v gledališče oz. na druge kulturne prireditve. Glede 

teh dejavnosti je problem, ker se veliko stvari dogaja v mestu, kar je povezano s prevozom in stroški prevoza, ki 

bremenijo starše. 

 

Sklep št. 5: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je sprejel Poslovno poročilo za leto 2012.  

 

Sklep št. 6: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje porabo presežka prihodkov nad odhodki za investicije in potrebe 

sprotnega nadomeščanja osnovnih sredstev. 

 

K točki 6 -  Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2012 

 

Člani Sveta zavoda so se odločili, da se ocenjevanje ravnatelja opravi s tajnim glasovanjem.  

V komisijo so bili predlagani: g. Anžel, g. Fajfar, ga. Močnik Kožič. 

 

Po tajnem glasovanju je komisija ugotovila povprečno oceno, in sicer 90,57 %. 

Ocenjevalni list bo posredovan na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

 

Na podlagi tajnega glasovanja je Svet zavoda OŠ Malečnik sprejel 

 

Ugotovitveni sklep: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je na seji dne 27. 2. 2013 ugotovil, da je ravnatelj dosegel 90,57 % vrednosti meril 

za ugotavljanje uspešnosti ravnatelja za leto 2012. 

 

K točki 8 – Razno 

Predsednica Sveta zavoda je člane obvestila, da na seji ne bo sprejet finančni plan. Obrazložitev bosta povedala 

ravnatelj in računovodkinja. 

 

Ravnatelj je povedal, da se mora po  Zakonu o proračunu narediti finančni plan, zato pa se mora pridobiti 

smernice od MO Maribor ali Ministrstva za šolstvo. Na sestanku ravnateljev, kjer je bila prisotna tudi državna 

sekretarka,  je bilo povedano, da bodo smernice dobili v roku dveh tednov. Po prejetju smernic bo finančni plan 

narejen in posredovan članom Sveta zavoda.  

Predsednica Sveta zavoda je predlagala, da se finančni plan potrdi na korespondenčni seji. 

 

Sklep št. 7: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je soglašal, da se finančni plan obravnava in potrjuje na korespondenčni seji. 

 

G. ravnatelj je seznanil člane Sveta zavoda glede aktivnosti za sanacijo oken in fasade na šoli s strani MO 

Maribor. 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

Zapisala         Predsednica Sveta zavoda 

Marjana Nekrep       OŠ Malečnik 

        Darinka Budja  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


