
ZAPISNIK 
 

20. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila 7. 3. 2018 ob 17. uri v matematični 
učilnici. 
 
PRISOTNI: Tina Fošnarič, Simona Šket Žiberna, Mateja Simonič, Marjana Nekrep, 
Stanislava Naterer, Vladimir Prah, Jožef Škof, Tomaž Škrlec, Polona Robič. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Katja Kozjek Varl, Valerija Bračko 
 
VABLJENI: ravnatelj Rudolf Sedič, računovodkinja Brigita Šiško, tajnik Amadej 
Lešnik. 
 
K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Predsednica Sveta zavoda Tina Fošnarič je odprla sejo, pozdravila navzoče in 
ugotovila, da je na seji prisotnih 9 članov. Seja je bila tako sklepčna. 
 
Sklep št. 1:  
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 9 članov. 
 
Predlagala je potrditev dnevnega reda, ki so ga člani dobili skupaj z vabilom in ostalim 
gradivom. 
 
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 2017.  
6. Predlog kadrovskega in finančnega načrta OŠ Malečnik za leto 2018. 
7. Poročilo o volitvah v Svet zavoda OŠ Malečnik. 
8. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017.  
9. Razno. 

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



Predsednica je vprašala člane ali ima kdo pripombe na zapisnik prejšnje seje. Ker 
pripomb ni bilo, je bil sprejet zapisnik prejšnje seje. 
 
 
Sklep št.4: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje zapisnik 19. Seje Sveta zavoda.  
 
 
K točki 4 – Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje 
 
Po opravljenem popisu za leto 2017 je v času od 2. 2. 2018 do 5. 2. 2018, do 11. ure 
potekala korespondenčna seja.  
 
Na korespondenčni seji je glasovalo 9 članov Sveta zavoda ZA potrditev sklepov, 2 
člana nista glasovala. 
 
Sprejeta sta bila sklepa: 
 
SKLEP ŠT. 1: Potrdi se sklep o izločitvi osnovnih sredstev v skupni nabavni 
vrednosti 4.238,78 EUR in drobnega inventarja iz uporabe v skupni nabavni 
vrednosti 1.920,98 EUR in učbeniški sklad v skupni nabavni vrednosti 1.796,92 
EUR. 
 
SKLEP ŠT. 2: Svet zavoda OŠ Malečnik sprejme Poročila o opravljenem popisu 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2017. 
 
Po opravljenem popisu za leto 2017 je v času od 16. 2. 2018 do 19. 2. 2018, do  
11. ure potekala korespondenčna seja. 
 
Na korespondenčni seji je glasovalo 9 članov Sveta zavoda ZA potrditev sklepa, 2 člana 
nista glasovala. 
 
Sprejet je bil sklep: 
 
SKLEP ŠT. 1: Potrdi se sklep o oslabitvi in odpisu terjatev v skupni nabavni 
vrednosti 544,76 € (po seznamu) na dan 31. 12. 2017. 
 
 
Sklep št. 5: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje zapisnika korespondenčnih sej. 
 
K točki 5 – Poslovno poročilo 2017 
 
Gradivo k tej točki so člani prejeli. Predsednica je odprla razpravo. Člani Sveta zavoda 
so pohvalili računovodkinjo, gospo Brigito Šiško in sicer za izčrpno pripravljeno 
računovodsko poročilo. 
 
Sklep št. 6: 
Svet zavoda OŠ Malečnik sprejme Poslovno poročilo za leto 2017. 
 



Predsednica je prebrala predlog o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki. 
 
Sklep št. 7: 
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki z dne  
7. 3. 2018: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje razporeditev presežka prihodkov nad odhodki v 
skupnem znesku 11.943,43 € za nabavo: 

x računalniške opreme (6 kom. računalnikov) za računalniško učilnico v skupni 
vrednosti cca. 2.520,00 € 

x 2 kom. LCD projektorjev v skupni vrednosti 800,00 € 
x tiskalnik za knjižnico cca. 60 € 
x izgradnja brezžičnih omrežij v skupni vrednosti cca  

5.712,00 € 
x Ostanek za sprotno nadomeščanje in obnovo osnovnih sredstev v primeru okvar 

ali prenehanja delovanja osnovnih sredstev v skupni vrednosti 2.851,43 €. 
 

K točki 6: Predlog kadrovskega in finančnega načrta OŠ Malečnik za leto 2018 

Predsednica je odprla razpravo. Računovodkinja je podala pojasnilo finančnega načrta 
OŠ Malečnik.  

Sklep št. 8: Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje predlog kadrovskega in finančnega 
načrta za leto 2018. 

K točki 7: Poročilo o volitvah v Svet zavoda OŠ Malečnik 

Delavci šole so na volitvah dne 22. 2. 2018 izvolili 5 predstavnikov šole. To so: 

- Darja Ferk, 
- Tina Fošnarič 
- Slavica Kelbič 
- Nataša Potočnik 
- Mateja Simonič. 

Ustanoviteljica šole, MO Maribor, je na 32. redni seji Mestnega sveta, dne 25. 1. 2018, 
imenovala 3 predstavnike. To so: 

- Karmen Peklar 
- mag.Regina Stajnko Polutnik 
- Franc Simonič. 

Na Svetu staršev so 6. 3. 2018 izvolili 3 predstavnike staršev. To so: 

- Tomislav Letnik 
- Tina Rat 
- Polona Robič. 

 



K točki 8 - Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017.  

Predsednica je prebrala okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne  
30. 1. 2018 v zvezi z ugotavljanjem delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2017. Delo 
ravnatelja je razvidno iz različnih poročil, Letnega delovnega načrta, analiz NPZ, 
Poslovnega poročila. 
 
Povedala je, da je naloga Sveta zavoda, da oceni delovno uspešnost ravnatelja. Kriterije 
z obrazložitvijo so člani prejeli kot gradivo. Predsednica je odprla razpravo. 
 
 
Sklep št. 9: Svet zavoda OŠ Malečnik po glasovanju sprejme UGOTOVITVENI 
SKLEP: 
 
Na seji, dne 7. 3. 2018 ugotavljamo, da je: 

1. Ravnatelj dosegel 98% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 
uspešnost. 

 
 
K točki 9 – Razno 
 
Člani so se drug drugemu zahvalili za pomoč, sodelovanje, delo in strpnost v štiriletnem 
mandatu. G.Vladimir Prah je pohvalil predsednico Sveta zavoda in poudaril njeno 
strokovnost pri vodenju sej in pripravi gradiv. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18. 35 uri. 
 
 
 
Zapisal:                                                            Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik: 
Amadej Lešnik                                                Tina Fošnarič 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


