
 

  

OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR 
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR 
 
 
ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V ČETRTEK, 25.9.2012,  
OB 17.00 URI V UČILNICI LIKOVNE VZGOJE. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta šole so se udeležili vsi člani. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Zakonska opredelitev sveta šole. 
3. Poročilo o delu v šolskem letu 2011/2012. 
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013. 
5. Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja. 
6. Evalvacija vzgojnega načrta. 
7. Razpis delovnega mesta ravnatelja. 
8. Razno. 

 
Sestanek je vodila  predsednica sveta šole Sabina Gosnik. 
 
K 1. točki: 
Pripomb na zapisnik ni bilo. Ravnateljica je opozorila na ničnost sklepa o oblikah 
diferenciacije zaradi spremembe zakonodaje. 
 
K 2. točki: 
Ravnateljica je svet šole seznanila s pristojnostmi po zakonodaji (ZOFVI in Odlok o 
ustanovitvi).  
Sestava sveta šole se je zaradi objektivnih okoliščin spremenila za nova člana izmed 
delavcev šole (Damijana Matjašič in Andreja Stipetić) in en član  izmed staršev (Dušanka 
Bratuša). 
 
Sklep 1: 
Svet šole imenuje za predsednico Sabino Gosnik, njeno namestnico pa Klavdijo Hozjan. 
 
K 3 točki: 
Ravnateljica je predstavila Poročilo o delu v šolskem letu 2011/2012.  
Gradivo je priloga zapisniku. 
 
Sklep 2: 
Svet šole sprejme Poročilo o delu v šolskem letu 2011/2012. 
  
K 4. točki:  
 
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013. Svet šole se je 
strinjal s predlaganim letnim delovnim načrtom. 
Gradivo je priloga zapisniku. 



 

  

 
Sklep 3: 
Svet šole sprejme Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013. 
 
K 5. točki: 
Pomočnik ravnateljice je podal poročilo o NPZ v letu 2012. 
Za učence 9. razreda je bilo obvezno in je potekalo iz slovenščine, matematike in glasbene 
vzgoje. 
Za učence 6. razreda je bilo prostovoljno in je potekalo iz slovenščine, matematike in 
angleščine. 
Gradivo je priloga zapisniku. 
 
K 6. točki) 
Ravnateljica je svet šole seznanila z evalvacijo vzgojnega delovanja šole v  šolskem letu 
2011/2012. 
Katja Kovačič, pedagoginja je podala izsledke ankete o vzgojnem delovanju šole. Na osnovi 
evalvacije smo uvedli spremembe hišnega reda, vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
Poročilo je priloga zapisniku. 
 
Sklep 4: 
Svet šole potrdi spremembe Vzgojnega načrta in spremembe Pravil šolskega reda. 
 
K 7. točki) 
Predsednica je članom sveta šole razdelila gradivo Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport o postopku imenovanja ravnatelja. 
Ker 28. februarja 2013 ravnateljici šole poteče mandat, moramo pričeti s postopkom razpisa 
delovnega mesta ravnatelja. Predsednica sveta šole je prebrala vsebino razpisa, s katero so 
se prisotni člani strinjali. 
Vsebina razpisa je sestavni del zapisnika. 
 
Sklep 5: 
Svet šole je sprejel sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja v predlaganem besedilu. 
Razpis objavimo v Uradnem listu. 
 
K 8. točki) 
Ravnateljica je predstavila cenik prehrane, jutranjega varstva in najemnin. 
Cenik je priloga zapisniku. 
Svet šole je sprejel 
 
Sklep 6: Svet šole potrdi cenik prehrane, jutranjega varstva in najemnin od 1.9.2012 dalje. 
 
 
Sestanek sveta šole je bil zaključen ob 18.45 uri.  
 
 
 
 
Zapisala:                                                                   Predsednica sveta šole: 
Stanislava FRANGEŽ                                               Sabina GOSNIK 
 



 

  

 
  
 
 
 


