
 
Z A P I S N I K 

 
Seje SVETA ZAVODA, ki je bila v PONDELJEK ,16.6.2014 ob 17.30 uri 
 
 
Prisotnih je 10 članov SVETA ZAVODA   in ga. ravnateljica. 
Seznam prisotnih je priložen. 
 
DNEVNI RED:                                                                              
 

1. Pregled  zapisnika  in  sklepov  seje 6.3.2014 in korespondenčne seje 11.4.2014 
2. Predstavitev poslovnega načrta zavoda, predpis z ZIPR1415 
3. Razno  

 
 
Točka 1: 
Uvodoma je predsednica Sveta šole, ga. Nina Malajner povzela zapisnik seje SVETA ZAVODA z dne 
6.3.2014.  
 
SKLEP št. 1: 
Zapisnik SVETA ŠOLE z dne 6.3.2014  je bil z dvigom rok soglasno potrjen. 
 
V nadaljevanju  je predsednica Sveta šole, ga. Nina Malajner povzela zapisnik seje SVETA ZAVODA 
»KORESPONDENČNA SEJA«  z dne 11.4.2014. Za potrditev prijave na Javni razpis za vključitev šol v 
postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole v šol. letu 2014/2015 je glasovalo 10 
članov SVETA ZAVODA. Svet zavoda je sprejel: 
 
SKLEP št. 2: 
Zapisnik  KORESPONDENČNE SEJE SVETA ŠOLE z dne 14.4.2014  je bil z dvigom rok soglasno 
potrjen. 
 
Točka 2: 
Ga. ravnateljica je predstavila razlog  zakaj se mora na SVETU ZAVODA sprejeti POSLOVNI NAČRT 
ZAVODA ZA 2014, s prilogami kadrovskega načrta in finančnega načrta, glede na predpis ZIPR1415. 
Ga ravnateljica je predstavila pogodbo o financiranju OŠ s strani ustanovitelja to MOM Maribor in sklep 
o financiranju dejavnosti s strani MIZŠ RS. V nadaljevanju je predstavila kadrovski načrt OŠ JANKA 
PADEŽNIKA MARIBOR za leto 2014 po obdobjih in stanje zaposlenih 1.1.2013, 1.1.2014 in plan 
1.1.2015. Kadrovski načrt opredeljuje 1% zmanjšanje, ki bo realizirano do zaključka tega leta. V drugem 
delu je ravnateljica povzela še finančni načrt za leto 2014, ki izkazuje 10.664,00 € primanjkljaja 
prihodkov nad odhodki. Primanjkljaj se izkazuje v povezavi z pogodbo o financiranju s strani MOM  
Maribor in sklepom MIZŠ RS ter ostalimi prihodki in skupnimi odhodki v tem letu. Poudarila je, da je to 
prikrit način pritiska na zavode, kako uresničiti sklepe vlade in uresničiti porabo v okviru državnega 
proračuna v letu 2014.  
 
 
 Hkrati je treba poudariti da MIZŠ RS lahko daje le predloge o financiranju dejavnosti zavoda, ne more 
pa izdajat sklepov, saj za to nima zakonske podlage. 
 
 



 Nato je ga. ravnateljica predstavila področja prihrankov v okviru poslovnega načrta za leto 2014: 
- OPB (prilagajanje učnih skupin in števila učencev v njih), 
- DSP povezava z učenci z posebnimi potrebami in krčenje ur, 
- učne skupine tretje triade, 8. r matematika in slovenščina 
- heterogeno oblikovane skupine 7. r in 9. r  
- interesne dejavnosti. 

POSLOVNI NAČRT je priloga k temu zapisniku.  
SVET ZAVODA JE soglasno sprejel: 
 
SKLEP št 3 : 
SVET ZAVODA  potrjuje poslovni načrt OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR za leto 2014  z dne 
16.6.2014. 
 
Točka 3: 
V okviru te točke ni bilo dodatne razprave 
 
Seja SVETA ZAVODA  je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
Zapisal: 
Branko Nerat 
 
        Predsednica SVETA ŠOLE: 
 
        Nina Malajner, prof.  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 


