
ZAPISNIK 

 

12. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila dne 28. 2. 2012 ob 17. uri v knjižnici OŠ Malečnik. 

 

PRISOTNI:  Darinka Budja,  Mateja Veltrusky, Danica Usar, Stanislav  Anžel,  Srečko Kebrič, Alenka 

Časar,  Andreja Močnik Kožič.  

ODSOTNI: Zdenka Antoličič, Janez Fajfar,  Stanislava Naterer, Dejan Senekovič. 

VABLJENI: Rudolf Sedič, Marija Gerlič         

 

DNEVNI RED:  

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Pregled sklepov pretekle seje. 

4. Poslovno poročilo 2011. 

5. Finančni plan 2012. 

6. Seznanitev z dopisom. 

7. Obravnava vloge. 

8. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2011. 

9. Razno. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda                  

 

Predsednica Sveta zavoda je odprla sejo,  pozdravila  navzoče in predstavila novo članico Sveta 

zavoda go. Andrejo Močnik Kožič. 

Nadalje je povedala, da so se opravičili ga. Antoličič, g. Fajfar in računovodkinja ga. Mak. 

Predsednica je ugotovila, da je na seji prisotnih 7 članov od 11, tako da je  seja sklepčna.  

 

Sklep št. 1: 

Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik  je sklepčna, prisotnih je 7 članov od 11. 

 

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

 

Ga. Časar je povedala, da je v zvezi s točko 7 dnevnega reda že bil sprejet sklep in ne vidi smisla, da se 

to ponovno obravnava. 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da se mora vsaka vloga, ne glede na sklepe, prebrati. 

 

Sklep št. 2: 

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje predlagani dnevni red. 

 

 



K točki 2 – Potrditev zapisnika 11. seje Sveta zavoda 

 

Pripomb ali dopolnitev ni bilo. 

 

Sklep št. 3: 

Svet  zavoda OŠ Malečnik  je potrdil zapisnik 11. seje. 

 

K točki 3 – Pregled sklepov pretekle seje. 

 

Predsednica Sveta zavoda je seznanila člane, da je sklep št. 4 – vrata pri telovadnici bodo poskusno 

odprta – realiziran, prav tako je realiziran sklep št. 6 – sklican je bil sestanek s predstavniki društev, 

KS, predstavniki Sveta zavoda ter ravnateljem.  

 

G. Kebrič je povedal, da je glede sklepa o objavi zapisnikov bilo ponovno srečanje Sveta staršev,  kjer 

je bil podan predlog, da se o tem sklepu še enkrat glasuje, kajti starši želijo, da so zapisniki objavljeni 

na spletni stani. Glede objave zapisnika na spletu in varstva osebnih podatkov pa poskrbi ravnatelj. 

 

G. ravnatelj je predlagal, da  zapisnik podpiše on kot ravnatelj in predsednik Sveta staršev. 

 

Ob 17.15 uri pristopi na sejo g. Senekovič. 

 

Predsednica Sveta zavoda je vprašala člane, ali bomo objavo  zapisnikov  obravnavali na tej ali  na 

prihodnji seji. 

Člani so bili mnenja, da se lahko tematika glede objave zapisnikov obravnava na tej seji. Člani Sveta 

zavoda so v  razpravi menili, da se naj objavijo tudi zapisniki Sveta zavoda na spletu, pri objavi pa se 

naj upošteva zakonodaja glede informacij javnega značaja. 

 

G. ravnatelj je seznanil člane Sveta zavoda, da opravljajo javno funkcijo in se lahko njihova imena 

objavijo v zapisnikih. 

 

Sklep št. 4:  

Svet zavoda OŠ Malečnik se  strinja, da se sklep št. 5 Sveta zavoda z dne 21. 12. 2011  razveljavi. 

 

 

Sklep št. 5:  

Svet zavoda OŠ Malečnik sklene, da se zapisniki Sveta staršev in Sveta zavoda OŠ Malečnik 

objavljajo na  spletni strani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

 

K točki 4 – Poslovno poročilo 2011. 

 

Predsednica Sveta zavoda je prosila g. ravnatelja, da poda obrazložitev k tej točki, ker je 

računovodkinja zbolela.  

 



G. ravnatelj je povedal, da so člani Sveta zavoda prejeli Poslovno poročilo kot gradivo, podal je kratko 

obrazložitev. 

 

Ga. Časar in g. Kebrič sta predlagala, da se do naslednje seje Sveta zavoda  pripravi natančno poročilo 

o najemnikih in o prihodkih iz oddaje prostorov ter o porabi tega denarja. 

 

Ob 17.57 uri pristopi na sejo ga. Naterer. 

 

Po razpravi sta sprejeta naslednja sklepa: 

 

Sklep št. 6: 

Svet zavoda OŠ Malečnik sprejme Poslovno poročilo za leto 2011. 

 

Sklep št. 7:  

Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje porabo presežka prihodkov nad odhodki v letu 2011 za: 

- izdelavo projektne dokumentacije za sanitarije slačilnic ob telovadnici (cca 2.800 EUR); 

- nabavo prenosnih računalnikov (cca 2.500 EUR); 

- nabavo LCD projektorjev (cca 900 EUR); 

- nabavo peči za glino (cca 2.000 EUR); 

- nabavo mikroskopov in stereo lup (cca 2.000 EUR); 

- nabavo barvnega tiskalnika s skenerjem; 

- nabavo fotoaparata za učence; 

- sprotne potrebe nadomeščanja osnovnih sredstev v primeru okvar oz. dotrajanosti. 

 

K točki 5 – Finančni plan 

 

G. ravnatelj je seznanil  Svet zavoda, da naj bi bile osnova za izdelavo finančnega plana usmeritve, ki 

bi jih šola dobila s strani Ministrstva za šolstvo in šport ali občine. Ker navodil oz. smernic nismo 

dobili, je računovodkinja za izdelavo finančnega plana 2012 kot podlago vzela zimsko napoved 

UMAR-ja.  

 

Sklep št. 8:  

Svet zavoda OŠ Malečnik sprejme finančni plan za leto 2012.  

 

G. Senekovič  je opozoril na nerealiziran sklep št. 8 iz  9. seje Sveta zavoda z dne 1. 7. 2011,  s katerim 

je Svet zavoda zadolžil  ravnatelja, da v roku 6 mesecev preveri skladnost aktov šole z veljavno 

zakonodajo.  

 

G. ravnatelj je povedal, da zadeve še usklajuje in pregleduje. 

 

G. Senekovič je zapustil sejo ob 18.25. 

 

Svet zavoda je ugotovil, da sklep res ni bil realiziran in zadolžil ravnatelja, da o tem poroča na 

naslednji seji. 

 



K točki 6 – Seznanitev z dopisom bivše predstavnice Sveta staršev 

Predsednica Sveta zavoda je na željo bivše predstavnice Sveta staršev  3. razreda  seznanila  člane z 

vsebino dopisa, ki ga je naslovila na njo osebno kot predsednico. 

Člani Sveta zavoda so se seznanili z dopisom.  

 

K točki 7 – Obravnava vloge – najem vrta 

Predsednica Sveta zavoda je člane vprašala za mnenje o prošnji, ki so jo prejeli kot gradivo.  

 

Večina članov  Sveta zavoda je bilo mnenja, da je v zvezi s tem bil že sprejet sklep in se prošnji  ne 

ugodi. Odgovor se pošlje pisno. 

 

K točki 8 – Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2011. 

 

Predsednica Sveta zavoda je prosila g. ravnatelja, da zapusti sejo. 

Gradivo so člani prejeli pred sejo.  

Predsednica Sveta zavoda je predlagala, da se glasovanje opravi tajno, zato so bili razdeljeni 

glasovalni lističi. 

 

Ugotovitveni sklep: 

Svet zavoda OŠ Malečnik je na seji dne 28. 2. 2012  ugotovil: 

1. Ravnatelj je dosegel  77,13 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti za leto 

2011. 

 

K točki 9 – Razno. 

 

G. Anžel je vprašal glede Šilihovih priznanj na OŠ Malečnik, ali se predlaga učitelje za to priznanje. 

 

Ga. predsednica je odgovorila, da dopis v zvezi s tem priznanjem vsako leto ravnatelj posreduje na 

oglasno desko v zbornici, tako da lahko posamezniki predlagajo osebe  za to priznanje.  

 

G. Kebrič je vprašal, kako je glede sklepa, ki je bil začasno zamrznjen v zvezi s telovadnico, ali je še 

vedno zamrznjen, kdaj bo naslednji sestanek , kdaj se bo pričelo v telovadnici kaj delati.  

 

Ga. predsednica je povedala, da glede tega potekajo dogovori med ravnateljem, g. Nedogom in  g. 

Duhom. 

 

G. Anžela je zanimalo, kako je s sklicem odbora, kot je bilo dogovorjeno. 

 

Ga. predsednica je povedala, da to ni bilo dorečeno, lahko pa se na današnji seji dogovori, kdo bo 

sodeloval v odboru. Sestanek bi se naj sklical do konca meseca marca 2012. 

 

Člani Sveta zavoda so se strinjali, da se s strani Sveta zavoda v odbor imenuje g. Anžel in g. Fajfar, s 

strani Sveta staršev pa g. Kebrič in ga. Močnik Kožič. 

 



G. Kebrič je prav tako povedal, da je bil na prejšnji seji s strani g. Senekoviča podan predlog, da se 

napiše dopis za sponzorstvo, pa ni bilo nobenega odziva. 

 

Predsednica Sveta zavoda je predlagala, da se povežejo g. ravnatelj, g. Senekovič in g. Kebrič kot 

predsednik šolskega sklada in  naj napišejo dopis glede sponzorstva za sanitarije v telovadnici. 

 

Člani sveta zavoda želijo, da se jih obvešča  o  sanaciji sanitarij v telovadnici. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00. 

 

 

 

 

Zapisala         Predsednica Sveta zavoda 

Marjana Nekrep       OŠ Malečnik 

         Darinka Budja  


