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OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR 
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR 
 
 
 
ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V TOREK, 26. FEBRUARJA 2013,                                    
OB 17.00 URI V UČILNICI LIKOVNE VZGOJE. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta šole se je udeležilo devet 
članov sveta šole. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Samoevalvacijsko poročilo. 
3. Letno poročilo za leto 2012. 
4. Finančni načrt za leto 2013. 
5. Spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013. 
6. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 
7. Razno. 

 
 
K 1. točki: 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
 
K 2. točki: 
Ravnateljica je predstavila samoevalvacijsko poročilo – Uresničevanje razvojnega načrta za 
obdobje 2010-2015. Predstavila je Akcijski načrt razvojnega načrta za šolsko leto 2010/11 in 
2011/12 in realizacijo razvojnega načrta za to obdobje. 
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 2012. 
Ga. Blaška Ferme iz RS Desetka Celje, ki opravlja računovodske storitve za naš zavod je 
predstavila finančno poročilo, posebej pojasnila bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov 
in rezultat poslovanja, tržno dejavnost, pridobitno in nepridobitno dejavnost. 
Letno poročilo je priloga zapisniku. 
 
Sklep 2: 
Člani Sveta zavoda sprejmejo poslovno in finančno poročilo za leto 2012. 
 
Sklep 3: 
OŠ Slave Klavore je v letu 2012 obračunala amortizacijo v skladu z navodilom o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v 
višini 84.008,10 €. 
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Sklep 4: 
Za nepokrito obračunano amortizacijo v višini 74.841,38 € se zmanjša obveznost do 
ustanovitelja - 44. č. Zakona o računovodstvu, znesek 9.166,72 € je v breme šole. 
  
 
Sklep 5: 
Presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2012 v višini 4.208,65 € se nameni za 
nabavo opreme v letu 2013.  
 
 
K 4. točki: 
Ravnateljica je predstavila finančni načrt za leto 2013, 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 2013. Prav tako je 
predstavila tudi poslovne odhodke in plan odhodkov za leto 2013.  
Finančni načrt je priloga zapisniku. Med predstavitvijo finančnega načrta je zaradi 
obveznosti sejo zapustil g. Uroš Grbić. 
 
Sklep 6: 
Svet šole je sprejel predlagan finančni načrt za leto 2013. 
 
 
K 5. točki) 
Ravnateljica je predstavila spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013 
in sicer: 

- sodelovanje v projektu CMEPIUS za obdobje 2012 – 2014, 
- sodelovanje v raziskavi Pedagoškega inštituta – ICILS. 

 
Sklep 7: 
Svet šole je sprejel spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013. 
 
 
K 6. točki) 
Člani sveta šole so po pripravljenem gradivu iz letnega poročila za leto 2012 ocenili delovno 
uspešnost ravnateljice po predpisanem ocenjevalnem listu – obrazec Ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnatelja po štirih kriterijih. 
 
Sklep 8: 
Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti za leto 
2012. 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 
2012 – odlično. 
 
 
K 7. točki) 
Ker mora svet šole dati soglasje k vsem razpisom delovnih mest je sprejel 
 
 
 



 3 

Sklep 9: 
Svet šole daje soglasje k vsem razpisom delovnih mest, če je bilo predhodno pridobljeno 
soglasje pristojnega ministrstva in občine.  
Soglasje velja za šolsko leto 2012/2013. 
 
 
 
Sestanek sveta šole je bil zaključen ob 18.30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                   Predsednica sveta šole: 
Breda NEMEC                                                          Sabina GOSNIK 
 
 
  
 
 
 


