
ZAPISNIK 

 

20. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila 19. 3. 2014 ob 17. uri v knjižnici OŠ Malečnik 

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

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

 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  Stanislav Anžel. 

ODSOTNI:  Alenka Časar, Simon Polanec. 

VABLJENI: Rudolf Sedič, Majda Mak, Marija Gerlič 

,   

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika pretekle seje. 

3. Pregled sklepov pretekle seje. 

4. Poročilo o opravljenem popisu. 

5. Poslovno poročilo 2013. 

6. Finančni plan 2014. 

7. Vloga za znižanje najema telovadnice (NK Malečnik). 

8. Poročilo o volitvah v Svet zavoda OŠ Malečnik. 

9. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2013. 

10. Razno. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik je odprla sejo, pozdravila  navzoče, ugotovila, da je na seji 

prisotnih sedem članov, g. Senekovič se je seje udeležil nekoliko kasneje. Seja je sklepčna. 

Sklep št. 1:  

Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je sklepčna, prisotnih je bilo 9 članov. 

Predsednica Sveta zavoda je predlagala dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom, in ga dala na 

glasovanje. 

Sklep št. 2: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil predlagani dnevni red 20. seje.  
 
K točki 2 – Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje 
 
Predsednica Sveta zavoda je vprašala člane, ali imajo kakšne pripombe oz. dopolnitve na zapisnik 
prejšnje seje. 
 



Predstavnica Sveta staršev je vprašala glede  3. točke  prejšnje seje, ko je Svet zavoda razpravljal, da 
se sponzorjem in donatorjem da v najem telovadnica brezplačno, ali ni bil o tem sprejet  sklep, da 
donatorji oz. sponzorji ne morejo brezplačno dobiti v najem telovadnico. 
 
 Ravnatelj je povedal, da sklep ni bil sprejet ,  saj je v Pravilniku o oddaji prostorov  točno definirano, 
kdo lahko dobi v najem prostore po nižji najemnini  oz.  zastonj. 
 
Sklep št. 3: 
Svet  zavoda OŠ Malečnik je potrdil zapisnik  19. seje.   
 
K točki 3 – Pregled sklepov pretekle seje 
 
Predsednica Sveta zavoda je seznanila člane, da so vsi sklepi pretekle seje realizirani. 
 
K točki 4 – Poročilo o opravljenem popisu 
 
Poročilo o opravljenem popisu so člani Sveta zavoda prejeli kot gradivo. Predsednica je odprla 
razpravo. Vprašanj ni bilo. 
 
Sklep št. 4: 
Svet zavoda OŠ Malečnik se je seznanil s Poročilom o opravljenem popisu. 
 
K točki 5 – Poslovno poročilo 2013 
 
Gradivo k tej točki so člani prejeli , za dodatna pojasnila sta bila na voljo ravnatelj in računovodkinja. 
Predsednica Sveta zavoda je vprašala člane, ali imajo kakšno vprašanje glede poslovnega dela 
poročila oz računovodskega dela poročila. 
 
Predstavnica Sveta staršev je vprašala glede  investicij , podatki v poslovnem poročilu namreč niso 
identični na  strani 24 in 29.  
 
Računovodkinja je pojasnila, da se vsa sredstva  za igrišče, tudi donacije,   zbirajo na šolskem skladu.  
 
Ravnatelj je podal poročilo,  kako so se na šolskem skladu zbirala sredstva . 
 
Predstavnica ustanoviteljice MO Maribor je povedala, da jo pozitivno presenečajo rezultati 
tekmovanj, zapisani na  4. strani poročila, kajti rezultati so zelo dobri. Vprašala je, ali so bili takšni tudi 
v prejšnjih letih. 
 
Ravnatelj je povedal, da so rezultati naših učencev na tekmovanjih podobni rezultatom iz prejšnjih 
let.  
 
Sklep št. 5:  
Svet zavoda OŠ Malečnik je sprejel Poslovno poročilo za leto 2013. 
 
Predsednica Sveta zavoda je seznanila člane s predlogom sklepa računovodkinje v zvezi s porabo 
presežka prihodkov nad odhodki v višini 18.487,87 EUR. 
 
Ravnatelj je povedal, da so bila sredstva namensko prihranjena, vendar je v mesecu januarju prišlo s 
strani Ministrstva za finance navodilo, da se sredstva porabijo za izplačilo plačnih nesorazmerij, tako 
da se bo ta znesek lahko porabil, ko bomo dobili vrnjena sredstva od ministrstva. 
 



Sklep št. 6: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje razporeditev presežka prihodkov v skupnem znesku 18.487,87 
EUR  za nabavo: 
- računalniške opreme v vrednosti 8.000,00 EUR (računalniki, LCD-projektorji, nadgradnja obstoječe 
  IKT tehnologije); 
- omare za kemikalije v vrednosti 800,00 EUR; 
- pisarniškega pohištva v vrednosti 1.000,00 EUR; 
- učil za fiziko v vrednosti 1.000,00 EUR; 
- sofinanciranje zunanjega igrišča v vrednosti 2.590,68 EUR; 
- ostanek 4.979,18 EUR za nadomeščanje in obnovo osnovnih sredstev v primeru okvar ali 
  prenehanja delovanja osnovnih sredstev (stroji, oprema, računalniki …). 
 
Računovodkinja je pripravila predlog sklepa o evidentiranju zunanjega igrišča med sredstvi v 
upravljanju MO Maribor v vrednosti  86.393,30 EUR, in sicer, da  se to vodi kot last MO Maribor. 
 
Sklep št. 7:  
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglašal, da se zunanje igrišče pri OŠ Malečnik v vrednosti 86.393,60 
EUR vodi kot last MO Maribor in se njegova vrednost knjiži na konto 980000 (obveznosti za 
sredstva, prejeta v upravljanje). 
 
K točki 6 – Finančni plan 2014 
 
Člani Sveta zavoda so finančni plan za leto 2014 prejeli kot gradivo, predsednica Sveta zavoda je 
odprla razpravo. 
 
Predstavnica ustanoviteljice MO Maribor  je vprašala, ali so v letošnjem letu še planirana izplačila 
plačnih nesorazmerij. 
 
Računovodkinja je povedala, da je izplačilo plačnih nesorazmerij predvideno za leto 2015, se pa bodo  
aprila 2014 izplačala napredovanja v nazive ali v višje plačne razrede za učitelje, ki so napredovali v 
letu 2011 in 2012. 
 
Sklep št. 8: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je sprejel Finančni plan za leto 2014.  
 
K točki 7 – Vloga za znižanje najema telovadnice (NK Malečnik). 
 
Predsednica Sveta zavoda je seznanila člane z vlogo za znižanje najema telovadnice, ki jo je na 
vodstvo šole naslovil NK Malečnik. 
 
Svet zavoda je po krajši razpravi sprejel 
 
Sklep št. 9: 
Svet zavoda  OŠ Malečnik  ugodi vlogi NK Malečnik za znižanje najema telovadnice za obdobje od 1. 
11. 2013 do 31. 3. 2014. V tem obdobju znaša najemnina  16,00 EUR za šolsko uro. Vlogi se odobri 
zaradi posledic poplav. 
 
K točki 8 – Poročilo o volitvah v Svet zavoda OŠ Malečnik 
 
Predsednica Sveta zavoda je  podala poročilo o volitvah in imenovanjih v Sveta zavoda OŠ Malečnik 
za mandatno obdobje štirih let. 
Delavci šole so izvolili 5 predstavnikov šole: 



 Tina Fošnarič,  

 Marjana Nekrep 

 Mateja Simonič,  

 Katja Kozjek Varl,  

 Simona Šket Žiberna . 
 
Ustanoviteljica šole, MO Maribor, je  imenovala 3 predstavnike: 

 Valerija Bračko,  

 Stanislava Naterer,  

 Jožef Škof. 
 
Na Svetu staršev so izvolili 3 predstavnike  staršev: 

 Andreja Močnik Kožič, 

 Vladimir Prah, 

 Tomaž Škrlec. 
 

K točki 9 – Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2013 
 
Predsednica Sveta zavoda je članom poslala dopis in razpredelnico za ocenitev ravnatelja. Delo 
ravnatelja je razvidno iz poročil in analiz ter LDN. Predlagala je, da se vrednotenje opravi tajno. 
 
Člani Sveta zavoda so se strinjali s predlogom. Predsednica je določila komisijo, ki je po tajnem 
glasovanju preštela glasovnice in ugotovila, da so bile vse veljavne. Ocena ravnatelja je bila 95,8 %, in 
sicer 

1. Realizacija obsega programa – 23,9 % od 25% 
2. Kakovost izvedbe programa – 33,8 % od 35% 
3. Razvojna naravnanost zavoda – 33,1 od 35% 
4. Zagotavljanje materialnih pogojev – 5% od 5%. 

 
Svet zavoda je sprejel 
 
UGOTOVITVENI SKLEP: 
Svet zavoda je na seji dne 19. 3. 2014 ugotovil: 
 

1. Ravnatelj je dosegel 95,8 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 
uspešnost. 

 
K točki 10 – Razno 
 
Predsednica Sveta zavoda je seznanila člane, da se izvaja energetska obnova fasade,  ureja se tudi 
okolica. V tem tednu so pripeljali  igrala, o katerih smo govorili na prejšnji seji, in sicer v vrednosti 
8.000 EUR. 
 
Ravnatelj se je zahvalil dosedanjim članom Sveta zavoda za sodelovanje v obdobju štirih let.  
 
Zapisnik te seje bodo člani prejeli  po e-pošti, lahko bodo podali dopolnitve, potrdili pa ga bodo novi 
člani Sveta zavoda. 
 
Prav tako se je članom za sodelovanje in delo v  štiriletnem mandatu zahvalila predsednica. 
 



Predsednik Šolskega sklada se je  zahvalil Svetu zavoda in vodstvu šole za podporo pri načrtih, ki so jih 
imeli, rezultati pa so vidni danes. 
 
Člani Sveta zavoda so se predsednici zahvalili za potrpežljivo, strpno in dobro vodenje sej. 
 
 
 
 
 
Sejo smo zaključili ob 18.10. 
 
 
Zapisala         Predsednica Sveta zavoda 
Marjana Nekrep       Darinka Budja  
 


