
 

  

OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR 
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR 
 
 
ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V PONEDELJEK,                                          
28. FEBRUARJA 2011, OB 17.00 URI V UČILNICI ZA GLASBENO VZGOJO. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta šole se je udeležilo sedem 
članov sveta šole, eden je bil opravičeno odsoten. 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Samoevalvacijsko poročilo. 
3. Letno poročilo za leto 2010. 
4. Finančni načrt za leto 2011. 
5. Spremembe pravil šolskega reda. 
6. Spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011. 
7. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 
8. Razno. 

 
Sestanek je vodila namestnica predsednice sveta šole Sabina Gosnik. 
Prisotna je bila nova članica sveta šole iz predstavnikov sveta staršev ga. Karmen Kolmanič, 
ker je g. Matjaž Ivanuša podal odstopno izjavo.  
G. Andrej Kranjec je po telefonu sporočil, da se zaradi bolezni ne more več udeleževati 
sestankov sveta šole, po prejemu pisne izjave bomo zaprosili za novega člana sveta šole, 
imenovanega s strani občine. 
 
K 1. točki: 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
K 2. točki: 
Ravnateljica je predstavila samoevalvacijsko poročilo, projekt POVEJ – za varno šolo 1 in 2   
in na podlagi ankete rezultate in usmeritve projekta. Samoevalvacijsko poročilo je priloga 
zapisniku. 
 
Sklep 1: 
Svet šole je potrdil samoevalvacijsko poročilo. 
 
K 3. točki:  
Ravnateljica je seznanila vse prisotne z letnim poročilom za leto 2010. 
Računovodkinja je predstavila finančno poročilo, posebej pojasnila bilanco stanja, izkaz 
prihodkov in odhodkov in rezultat poslovanja. Letno poročilo je priloga zapisniku. 
 
Sklep 2: 
Svet šole je potrdil letno poročilo za leto 2010. 
 
 
 



 

  

 
K 4. točki: 
Ravnateljica je predstavila finančni načrt za leto 2011, planirana sredstva za stroške dela, 
plan nabave osnovnih sredstev, realizacijo in indekse prihodkov MŠŠ, MO Maribor, prihodke 
od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu in plan za leto 2011. Prav tako je 
predstavila tudi poslovne odhodke in plan odhodkov za leto 2011. Finančni načrt je priloga 
zapisniku. 
 
Sklep 3: 
Svet šole je sprejel predlagan finančni načrt. 
 
K 5. točki) 
Ravnateljica je predstavila spremembe Pravil šolskega reda in vpeljavo dveh šolskih kazni 
- to sta opomin razrednika in opomin ravnatelja, ki jih bi šola izdala učencu ob kršitvah pred 
vzgojnim opominom. 
 
Sklep 4:  
Svet šole je sprejel spremembe Pravil šolskega reda. 
 
K 6. točki) 
Ravnateljica je predstavila dopolnitve in spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2010/2011. Gradivo je priloga zapisniku. 
 
Sklep 5: 
Svet šole je sprejel spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011. 
 
K 7. točki) 
Člani sveta šole so po pripravljenem gradivu iz letnega poročila za leto 2010 ocenili delovno 
uspešnost ravnateljice po predpisanem ocenjevalnem listu. 
 
Sklep 6: 
Ravnateljica je dosegla 73 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno 
uspešnost za leto 2010. Izpolnjen ocenjevalni list je priloga zapisniku. 
Stanislavi Frangež se na podlagi 9. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede določi oceno delovne uspešnosti za leto 2010) – odlično. 
 
K 8 točki) 
Ni bilo pripomb. 
 
 
Sestanek sveta šole je bil zaključen ob 18.15 uri. 
 
Naslednji sestanek sveta šole bo v mesecu maju 2011. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                   Predsednica sveta šole: 
Breda Nemec                                                            Petra DROFENIK 
 


