
ZAPISNIK 
 
 
15. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila 9. 3. 2017 ob 17. uri v učilnici 
matematike. 
 
PRISOTNI: Tina Fošnarič, Simona Šket Žiberna, Katja Kozjek Varl, Mateja Simonič,  
Valerija Bračko, Marjana Nekrep, Polona Robič. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Tomaž Škrlec, Stanislava Naterer, Vladimir Prah, Jožef 
Škof. 
 
VABLJENI: Iris Kaukler, ravnatelj Rudolf Sedič, računovodkinja Brigita Šiško, tajnik 
Amadej Lešnik. 
 
K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Predsednica Sveta zavoda je odprla sejo, pozdravila navzoče in ugotovila, da je na 
seji prisotnih 7 članov in je bila seja sklepčna. 
 
Sklep št. 1: 
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 7 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 pretekle seje. 
3. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje.  
4. Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje. 
5. Poslovno poročilo 2016.  
6. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2016.  
7. Razno. 

 
Sklep št. 2: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
K točki 2 – Pregled sklepov prejšnje seje 
 
Vsi sklepi pretekle seje so bili realizirani. 
 
Sklep št. 3: 
Svet zavoda je potrdil realizacijo sklepov pretekle seje.  
 
K točki 3 – Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje 
 
Sklep št.4: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil zapisnik 14. seje Sveta zavoda.  
 
 
 
 



K točki 4 – Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje 
 
 
Korespondenčna seja je bila razpisana v času od 15. 2. 2017 do 17. 2. 2017. Svet 
zavoda je potrdil popis terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2016, potrdil se je odpis 
terjatev v vrednosti 527,69 €, potrdil se je sklep o izločitvi osnovnih sredstev v skupni 
nabavni vrednosti 7024,78 €, drobnega inventarja iz uporabe v skupni vrednosti 
1309,83 € in učbenikov iz učbeniškega sklada v skupni nabavni vrednosti 9444,34€ . 
Sprejeli so poročilo o opravljenem popisu 2016. Na korespondenčni seji je glasovalo 
10 članov Sveta zavoda ZA potrditev sklepa, 1 član ni glasoval.  
 

• 25 računalnikov Acer (so v odpisu, ker so prešibki/prestari, vendar še v letu 
2016 niso bili amortizirani) 

 
 
Sklep št. 5: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje zapisnik korespondenčne seje. 
 
K točki 5 – Poslovno poročilo 2016 
 
Gradivo k tej točki so člani prejeli pred sejo. Predsednica je odprla razpravo. 
 
Sklep št. 6: 
Svet zavoda OŠ Malečnik sprejme Poslovno poročilo za leto 2016. 
 
Računovodkinja je seznanila Svet zavoda s predlogom razporeditve presežka. Člani 
so sprejeli naslednji sklep. 
 
Sklep št. 7: 
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki z dne 9. 3. 2017: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje razporeditev presežka prihodkov nad odhodki v 
skupnem znesku 14.288,35 € za nabavo: 

• pohištva za likovno učilnico v skupni vrednosti cca. 2.800,00 €; 
• računalniške opreme (5 kom. računalnikov) za računalniško učilnico v skupni 

vrednosti cca. 1.700,00 €; 
• 2 kosa LCD-projektorjev v skupni vrednosti 800,00 €; 
• 2 kosa prenosni računalnik v skupni vrednosti cca. 900,00 €; 
• menjava računalniškega programa za plače v skupni vrednosti cca. 1.500,00 

€; 
• tiskalnik za računalniško učilnico cca. 200,00 €; 
• ostanek za sprotno nadomeščanje in obnovo osnovnih sredstev v skupni 

vrednosti 6.388,35 €. 
 
Na predlog organizatorja prehrane je računovodkinja povedala, da se spremeni 
stroškovna cena kosila za odrasle. Zato člani Sveta zavoda sprejmejo naslednji 
sklep. 
 
Sklep št. 8: 
Sklep o višji ceni kosila za zaposlene z dne 9. 3. 2017: 
Na predlog organizatorja prehrane z dne 8. 3. 2017 Svet zavoda OŠ Malečnik 
potrjuje višjo stroškovno ceno kosila za odrasle. 
 
Spremeni se stroškovna cena iz 2,83 € na 3,17 €. 
 



 

K točki 6 - Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2016.  

Predsednica Sveta zavoda je prebrala okrožnico Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport z dne 13. 2. 2017 v zvezi z ugotavljanjem delovne uspešnosti 
ravnatelja v letu 2016. Delo ravnatelja je razvidno iz različnih poročil, Letnega 
delovnega načrta, analiz NPZ, Poslovnega poročila. 
Predsednica je pozvala ravnatelja in predstavnico sindikata, da zapustita sejo. 
 
Predsednica Sveta zavoda je povedala, da je naloga Sveta zavoda, da oceni 
delovno uspešnost ravnatelja. Prebrala je tudi kriterije za ocenjevanje ravnateljev 
(okrožnica – ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev – pojasnila).  
 
Sklep št. 9: Svet zavoda OŠ Malečnik po glasovanju sprejme UGOTOVITVENI 
SKLEP: 
 
Na seji dne 9. 3. 2017 ugotavljamo, da je: 

1. Ravnatelj dosegel 90% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 
uspešnost. 

 
Po končanem glasovanju se je ravnatelj vrnil na sejo in predsednica Sveta zavoda 
ga je seznanila z oceno njegove delovne uspešnosti. 
 
 
K točki 7 – Razno 
 
Ravnatelj je povedal, da morajo člani Sveta zavoda potrditi člane pritožbene 
komisije. Naloga pritožbene komisije je odločanje o pritožbah v zvezi z 
uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oz.učenca in o drugih vprašanjih, kadar 
zakon tako določa. Mandat članov pritožbene komisije traja 4 leta. 
 
Sklep št. 10: Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik potrjujejo člane pritožbene 
komisije: 
 
(Člani komisije, potrjeni na seji Sveta zavoda OŠ Malečnik 9. 3. 2017): 
 

• Marija Bedjanič – zunanja članica, 
• Branka Berlič – stars, 
• Simona Šilec – stars, 
• Nataša Potočnik – delavka šole, 
• Danica Usar – delavka šole, 
• Irena Krajnc – delavka šole, 
• Mateja Veltrusky – delavka šole, 
• Darja Ferk – delavka šole, 
• Petra Najvirt – delavka šole, 
• Miloš Čučkovič – delavec šole. 

 
 
 
 
 



Članica Sveta staršev, ga. Polona Robič, je člane Sveta zavoda seznanila, da bodo 
na Svetu staršev govorili o nasilju v 5. razredu. Opozorila je tudi, da bi morali v 
bližino šole postaviti ležeče policaje zaradi varnosti otrok na poti v šolo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.03.  
 
 
 
Zapisal                                              Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik 
Amadej Lešnik                                   Tina Fošnarič 
 
 
 
 
 

 


