OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR

ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V ČETRTEK, 28. MAJA 2015,
OB 19.00 URI V UČILNICI NEMŠČINE.
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. Program dela, Finančni načrt, Kadrovski načrt.
3. Razno.
K 1. točki:
Predsednica sveta šole je prebrala sklepe prejšnjega sestanka z dne, 26. februarja 2015.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Svet šole je potrdil zapisnik z dne, 26. februarja 2015.
K 2. točki:
Ravnateljica je predstavila Program dela, Finančni načrt in Kadrovski načrt za leto 2015.
Gradivo je bilo posredovano predstavnikom sveta šole po elektronski pošti.
Po poročilih je svet šole sprejel naslednje sklepe:
SKLEP 1: Svet šole potrdi stroškovno ceno za zajtrk ( 0,78 €) in popoldansko malico
( 0,58 €) za učence, ki se uporablja od 1. 9. 2014 naprej.
Razlaga sklepa:
Do sedaj v ceniku nismo imeli stroškovne cene zajtrka in popoldanske malice za učence. V
ceniku smo imeli le ceno ( zajtrk 0,63 € in popoldanska malica 0,43 €), ki jo plačujejo starši
za ta dva obroka. Ker nam MO Maribor sofinancira delo kuharic tudi za ta dva obroka, smo v
finančnem načrtu opredelili delo v vrednosti 0,15 € na obrok in tako izoblikovali stroškovno
ceno zajtrka 0,78 € in popoldanske malice 0,58 €.
SKLEP 2: Svet šole sprejme Program dela OŠ Slave Klavore za leto 2015 v
predlaganem gradivu.
SKLEP 3: Svet šole sprejme Finančni načrt OŠ Slave Klavore za leto 2015 v skladu s
prejetimi sklepi o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2015. S strani MIZŠ znašajo
prejeta sredstva za pokrivanje stroškov dela 1.176.969,03 EUR in za pokrivanje
materialnih stroškov 39.296,64 EUR. Iz občinskega proračuna pa za opravljanje
dejavnosti 253.200,00 EUR.
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SKLEP 4: Svet šole sprejme Kadrovski načrt OŠ Slave Klavore za leto 2015 v skladu z
zakonodajo, ki predpisuje zmanjšanje števila zaposlenih za 1%.
Razlaga sklepa:
V Kadrovskem načrtu za leto 2015 je predvideno število zaposlenih 53,62 v januarju 2015, v
januarju 2016 pa 53, kar znaša zakonsko predpisano zmanjšanje zaposlenih, ki prejemajo
plačo iz državnega in občinskega proračuna.
SKLEP 5: Svet šole potrdi porabo presežka prihodkov nad odhodki v letu 2015 v višini
49.326,68 EUR. Nameni se za nabavo opreme v višini 35.000 EUR ter za investicijsko
in tekoče vzdrževanje v višini 14.326,68 EUR.
K 3. točki)
Pod točko razno ni bilo razprave.
Naslednji sestanek sveta šole bi predvidoma v mesecu septembru.
Sestanek sveta šole je bil zaključen ob 20. uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta šole:
Kristina PUČKO
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