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ZAPISNIK
7. korespondenčne seje Sveta zavoda Osnovne Šole Gustava Šiliha Maribor, ki je
potekala od 12.12.2018 do 27.12.2018 do 08:00 ure.
Zaradi nujnosti potrditve rebalansa finančnega načrta, je bila sklicana
7. korespondenčna seja z naslednjim dnevnim redom.
SKLEP 1 - Potrditev rebalansa finančnega načrta za leto 2018
Obrazložitev
Rebalans finančnega načrta za leto 2018 smo pripravili na osnovi izhodišč in sicer:
1. Izhodišča za pripravo REBALANSA finančnega načrta za leto 2018 za del, ki je
financiran iz proračuna Mestne občine Maribor na podlagi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnika o merilih in postopkih pri
zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti OŠ Gustava Šiliha Maribor v letu
2018– številka 41001-136/2018-175 z dne 22. 11. 2018
V rebalansu finančnega načrta za leto 2018 so bila dodatno zagotovljena sredstva v
višini 6.200,00 EUR. Tako višina načrtovanih sredstev po denarnem toku za leto
2018 za proračunske postavke, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine
Maribor proračuna znaša 147.000,00 EUR.
2. SKLEP o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2018 v obdobju 1.1.2018 do
vključno 30. 11. 2018– številka: 406-551/2017/3-410 z dne 23.08.2018. Predmet
sklepa je obseg finančnih sredstev, ki jih bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport zagotovilo zavodu za izvajanje dejavnosti v obdobju v letu 2018 do vključno
30. 11. 2018. Skupna vrednost sredstev po sklepu znaša 2.730.959,91 EUR za
stroške dela in programske materialne stroške. Sredstva za izvajanje dodatnih
programov oziroma projektov in pomoči šolajočim, ki jih zagotavlja ministrstvo,
niso predmet sklepa in jih ministrstvo za ta namene zagotavlja dodatno. V skladu z
navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih

proračunov smo finančni načrt, ki je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport pripravili za oceno potrebnih sredstev za realizacijo nalog v letu
2018, ki znaša 2.914.910,47 EUR za izvajanje dejavnosti zavoda in sredstva za
tekočo porabo MIZŠ izven sklepa v višini 70.000,00 EUR. Po naši oceni v finančnem
načrtu in prejetem sklepu obsegu finančnih sredstev do vključno 30.11. 2017 nam
do konca leta primanjkuje 113.950,56 EUR. Projektna sredstva (80 % sofinancira
EU, 20 % MIZŠ) in sicer za projekte; Comp@s, Zaposlitev Asistentov, Krepitev
socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in
Celostna zgodna obravnava otrok s posebnimi potrebami. Za leto 2018 smo plan
znižali na 120.000,00 EUR.

Po pregledu prejetih glasovnic je bilo ugotovljeno, da je 8 članov Sveta zavoda
glasovalo ZA potrditev predlogov, 0 PROTI, 3 člani pa niso posredovali glasovnice.
Glede na to, da je ZA glasovala večina (8 članov) Sveta zavoda, je bil
SKLEP sprejet.
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Priloge:
- Izhodišča za pripravo rebalansa FN za leto 2017
- Obrazložitev rebalansa FN za leto 2017
- Rebalans FN za 2017
- glasovnice
-

