OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR

ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V ČETRTEK, 26. FEBRUARJA 2015,
OB 17.00 URI V UČILNICI LIKOVNE UMETNOSTI.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta šole se je udeležilo sedem
članov sveta šole, dva sta se opravičila.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Samoevalvacijsko poročilo.
3. Letno poročilo za leto 2014.
4. Spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015.
5. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice.
6. Razno.
K 1. točki:
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki:
Ravnateljica je predstavila samoevalvacijsko poročilo – projekt Usposabljanje za
samoevalvacijo (v šolah in vrtcih) in Usposabljanje za zunanjo evalvacijo (ravnatelj in drugi
strokovni delavci) v okviru Šole za ravnatelje. Projekt se je pričel decembra 2012 in se je
zaključil konec leta 2014. Predstavila je poročilo za prejšnje šolsko leto in izpostavila dva
prioritetna cilja za šolsko leto 2014/2015. To sta:
1. CILJ: Izboljšati bralno razumevanje,
2. CILJ: Razvijati kulturo medsebojnega spoštovanja.
Tim za samoevalvacijo je oblikoval zaključno poročilo in ukrepe za šolsko leto 2014/2015.
Samoevalvacijsko poročilo je priloga zapisniku.
Sklep 1: Svet šole sprejme samoevalvacijsko poročilo.
K 3. točki:
Ravnateljica je seznanila vse prisotne z poslovnim poročilom za leto 2014, posebej je
izpostavila finančni del in sicer zakonodajo glede plačnega sistema, ki je bil uveljavljen leta
2008, od 1.6.2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je zmanjšal plače
javnih uslužbencev za 8 % in odpravil plačna nesorazmerja. Od 1.6. 2013 so se znižale
plače v javnem sektorju po različnih stopnjah glede na plačne razrede. V letu 2014 je bila
delavcem izplačana prva polovica tretje četrtine nesorazmerij, konec leta 2014 pa so
potekali postopki za izplačilo druge polovice tretje četrtine, ustavljena so bila tudi
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napredovanja delavcev v višje plačne razrede. Z aprilom 2014 so večjo plačo zaradi
napredovanja prejeli delavci, ki so napredovali leta 2012.
Leto 2014 je zaznamovalo uresničevanje Zakona o izvrševanju proračuna, ki je javnemu
sektorju nalagal zmanjšanje zaposlovanja za 1 % in zmanjšanje sredstev za plače.
Računovodkinja ga. Mateja Puhr je predstavila finančno poročilo, posebej pojasnila bilanco
stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in rezultat poslovanja. Povedala je, da bodo sredstva iz
rezultata v soglasju s svetom zavoda in ustanoviteljem, namensko porabljena v letu 2015 za
investicijsko vzdrževanje, opremo in tekoče vzdrževanje.
Letno poročilo je priloga zapisniku.
Sklep 2: Svet šole sprejme letno poročilo za leto 2014.
Sklep 3: OŠ Slave Klavore je v letu 2014 obračunala amortizacijo v skladu z navodilom o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev v višini 110.940,17 €.
Sklep 4: Za obračunano amortizacijo v višini 96.692,38 € se zmanjša obveznost do
ustanovitelja - 1. odst. 44. čl. Zakona o računovodstvu, znesek 6.994,27 je v
breme šole – 2. odst. 44. čl. ZR.
Sklep 5: Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2014 v višini
49.326,68 € se nameni za nabavo opreme, investicijsko in tekoče vzdrževanje.
K 4. točki)
Ravnateljica je predstavila spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015
in sicer:
4.1. V okviru Zdrave šole - prijava na projekt Živim zdravo ( od 1.3.2015 do 23.5.2015).
Zaključek – sobota, 23. maj 2015 Festival Živim zdravo
1. del: prehranski del,
2. del: športno gibalni del.
4.2. Sodelovanje v ŠKL – med dvema ognjema (za učence 3. in 4. razreda),
sobota, 11. april 2015 - v Limbušu.
4.3. Sodelovanje v raziskavi TIMSS 2015 (4. in 8. razred) - Pedagoški inštitut.
4.4. Sodelovanje z združenjem SCARABAES – Združenje za pomoč otokom in družinam v
stiski, učna pomoč otrokom.
Sklep 6:
Svet šole je sprejel spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015.
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K 5. točki)
Člani sveta šole so na podlagi 19. čl. Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
direktorjev s področja šolstva ocenili delovno uspešnost ravnateljice po predpisanem
ocenjevalnem listu – obrazec Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja po štirih kriterijih.
Sklep 7:
Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti za leto
2014. Izpolnjen ocenjevalni list je priloga zapisniku.
Stanislavi Frangež se na podlagi meril, ki jih določa Pravilnik o merilih za ugotavljanje
delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva določi oceno delovne uspešnosti za leto
2014 – odlično.
K 6. točki)
Pripomb ni bilo.
Sestanek sveta šole je bil zaključen ob 17.45 uri.

Zapisala:
Breda NEMEC

Predsednica sveta šole:
Kristina PUČKO
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