
  Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju  

Cesta v Dobrovce 21 

2204 Miklavž na Dravskem polju 
 

 

Z A P I S N I K  

1. seje sveta zavoda,  

ki je bila dne 22.09.2020, ob 17.00 uri, v zbornici OŠ Miklavž na Dravskem polju. 

 

Prisotni:  

9 članov sveta zavoda, ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, pomočnik ravnateljice Zvonko 

Trstenjak, vodja podružnične šole Dobrovce Alenka Primec, predstavnica sindikata Lidija Vinter, 

pomočnica ravnateljice – vodja vrtca Suhodolčan Homer Urška, vodja enote vrtca Ciciban Rodeš Ksenija. 

Odsotnost sta opravičila predstavnica zaposlenih vrtca Vrtiljak, Katja Trstenjak in predstavnik občine, 

Peterin Iztok.  

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in pregled prisotnosti ter potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnikov preteklih sej. 

3. Zaključno poročilo šole in vrtca za šolsko leto 2019/2020. 

4. Poročilo izobraževanja šole in vrtca za šolsko leto 2019/2020. 

5. Letni delovni načrt šole in vrtca za šolsko leto 2020/2021. 

6. Plan izobraževanja šole in vrtca za šolsko leto 2020/2021. 

7. Odpis učbenikov. 

8. Razno. 

 

Člani sveta zavoda so po pošti skupaj z vabilom na sejo prejeli tudi gradivo: Zaključno poročilo šole in 

vrtca za šolsko leto 2019/20 in Letni delovni načrt šole in vrtca za šolsko leto 2020/21 in predlog za  

odpis učbenikov 2020.  

 

K tč. 1 

Predsednica Sveta zavoda pozdravila člane sveta zavoda in jih seznanila z dnevnim redom. 

 

SKLEP ŠT. 1 

Člani sveta zavoda so z 9 glasovni ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili dnevni red 1. 

seje sveta zavoda. 

 

K tč. 2 

Predsednica Sveta zavoda je na kratko povzela obravnavo in sklepe 5. seje in 3. korespondenčne seje 

Sveta zavoda v šolskem letu 2019/2020 ter 1. korespondenčne seje Sveta zavoda v šolskem letu 

2020/2021. Na zapisnike ni bilo pripomb. 

 

SKLEP ŠT. 2 

Člani sveta zavoda so z 9 glasovni ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili vse tri 

zapisnike preteklih sej Sveta zavoda. 

 

K tč. 3 

Ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, je podala zaključno poročilo šole za šolsko leto 2019/20. 

Zaključno poročilo je bilo že na pretekli seji predstavljeno v točki o realizaciji dela šole. Delo na daljavo 

je od začetka razglasitve pandemije, ko je šola morala zapreti vrata,  potekalo brez težav. Odpadlo je kar 

nekaj načrtovanih dejavnosti, šole v naravi, nagradni izlet za nadarjene, obisk Grčije v projektu Erasmus 

+. Učenka 9. razreda opravila popravni izpit v drugem roku in tako uspešno zaključila osnovno šolo.  

Člani sveta zavoda so zaključno poročilo pregledali in nanj niso imeli pripomb in vprašanj.  

 



Zaključno poročilo vrtca za šolsko leto 2019/20 je podala pomočnica ravnateljice Suhodolčan Homer 

Urška in povedala, da je tudi vrtec bil v skladu z uredbo vlade Republike Slovenije od 16.03.2020 do 

15.05.2020, zaprt. Zaposleni vrtca so bili v tem času na čakanju. Strokovne delavke so se v tem času 

izobraževale, bile v stikih preko e-pošte, izvajala so se povezovanja in konference v Teamsu. Vrtec je v 

času šolskih počitnic deloval nemoteno.  

Člani sveta zavoda k zaključnemu poročilu šole in vrtca niso imeli pripomb. 

 

SKLEP ŠT. 3: 

Svet zavoda je s 9 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdil zaključno poročilo 

šole in vrtca za šolsko leto 2019/20. 

 

K tč. 4 

Ravnateljica zavoda je podala poročilo o izobraževanju za šolo v šolskem letu 2019/20, Svet zavoda  je 

seznanila, da poročilo o izobraževanju za šolsko leto vsebuje poročilo vsakega zaposlenega v zavodu. 

Zaradi pandemije vsi cilji niso bili izpolnjeni, vendar smo se trudili, da bi bilo vsem omogočeno 

kvalitetno izobraževanje s predavatelji na visoko kvalitetnem nivoju. V času od julija 2019 do junija 2020 

je bilo porabljenih 7.738,69 € za izobraževanje zaposlenih na šoli. 

 

Poročilo o izobraževanju v šolskem letu 2019/2020 za vrtec je podala pomočnica ravnateljice, 

Suhodolčan Homer Urška. Tudi v vrtcu so se trudili za kvalitetno izobraževanje vseh zaposlenih v vrtcu. 

V času od julija 2019 do junija 2020 je bilo porabljenih 2.597,81 € za izobraževanje zaposlenih v vrtcu. 

 

SKLEP ŠT. 4: 

Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil  poročilo o 

izobraževanju šole in vrtca v šolskem letu 2019/20. 

 

K tč. 5 

Ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21. 

LDN vsebuje organizacijo vzgojno izobraževalnega dela do potankosti. 

Potek pouka še poteka v skladu s sprotnimi navodili in smernicami MIZŠ in NIJZ, vendar brez težav. 

Bolj občutna je le prostorska stiska. 

V tem šolskem letu obiskuje šolo 622 učencev v 29 oddelkih. Število vpisanih učencev se iz leta v leto 

povečuje, zato se na matični šoli že več let soočamo s prostorsko stisko in pomanjkanjem učilnic, kar je v 

času korona virusa, ukrepov vlade RS in navodil NIJZ, bilo še posebej pereče. Nujno bi potrebovali 4 

nove učilnice ter razširitev jedilnice in kuhinje.  Ravnateljica predstavnike občine v svetu zavoda pozove, 

da na sejo občinskega sveta prenesejo informacijo o nujnosti čim hitrejše do gradnje matične šole.  

 

Ravnateljica predstavi še nadstandardni program šole, ki ga sofinancirajo starši: 

- tečajna oblika nemščine za 1.,2. in 3. razred je sofinancirana iz strani Občine Miklavž na 

Dravskem polju, prispevek staršev je 21,00 € letno za učno gradivo.  

- jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda, cena je 15,00 € mesečno.  

- dodatne ure športa od 1. do 3. razreda, sofinancirane s strani MIZŠ, prispevek staršev je 6,00 € 

mesečno.   

- delno plačljive dejavnosti ob pouku, cena predvidena v LDN za posamezno dejavnost. 

 

Ravnateljica zavoda je seznanila svet zavoda z informacijo, da so pogodbe za šole v naravi in raziskovalni 

tabor potrjene.  

Ravnateljica predstavi organizacijo šolske prehrane, ki letos poteka v skladu s smernicami  in navodili 

NIJZ in MIZŠ. 

 

Cene šolske prehrane ostanejo nespremenjene: 

▪ cena malice - 0,80 €, ki jo določi minister s sklepom, 

▪  cena kosila - za razrede 1. – 3. je 1,50 € , 

▪ cena kosila - za razrede 4. – 6. je 1,75 €,  



▪  cena kosila - za razrede 7. – 9. je 1,95 €,  

▪  cena kosila - za izredno naročanje je 2,10 €,  

▪ cena kosila za odrasle 3,76 €. 

 

Letni delovni načrt vrtca je predstavila Urška Suhodolčan Homer, pomočnica ravnateljice.  Tudi v vrtcu 

sledijo navodilom in smernicam NIJZ in MIZŠ, v času COVID-19. Dejavnosti bodo izvedene prilagojeno 

tem navodilom. Odpovedana pa bodo srečanja s starši in starimi starši - različne tematske delavnice. 

V vrtcu Vrtiljak  je 10 oddelkih vpisanih, v vrtcu Ciciban pa je 5 oddelkov, v obeh enotah skupaj je 

trenutno vpisanih 267 otrok.  

. 

SKLEP ŠT. 5: 

Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdil celotni letni delovni 

načrt  šole in vrtca za šolsko leto 2020/2021. 

 

K tč. 6 

Plan izobraževanja zaposlenih šole za šolsko leto 2020/21 je predstavila ravnateljica zavoda. 

Izobraževanje strokovnih delavcev se je v letošnjem šolskem letu pričelo v mesecu avgustu 2020 s 

predavanjem psihologinje, ki na naši šoli dopolnjuje delovno obvezo, Leje Tepeh, na temo Čustveno 

vedenjske motenje učencev, nato sta z izobraževanjem strokovnih delavcev za delo v Teamsu nadaljevala 

računalnikar in pomočnik ravnateljice  Strokovna srečanja bodo potekala vse leto. V mesecu maju pa se 

bo za vse zaposlene zavoda izvedlo obvezno usposabljanje za požarno varnost in varstvo pri delu. 

Predvidena poraba sredstev za izobraževanje zaposlenih v šoli za šolsko leto 2020/21 je cca 11.000,00 €. 

 

Plan izobraževanja vrtca za šolsko leto 2020/2021 je predstavila Urška Suhodolčan Homer. Za potrebe 

izobraževanja zaposlenih v vrtcu v šolskem letu 2020/21 je planirano 4.000,00 €. 

 

SKLEP ŠT. 6: 

Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil plan izobraževanja 

za šolo in vrtec za šolsko leto 2020/21.  

 

K tč. 7 

Po pregledu učbenikov ob koncu preteklega šolskega leta 2019/20, je šola izločila in odpisala 

poškodovane, izgubljene in uničene učbenike ter učno gradivo (delovni zvezek) za prvi in drugi razred. 

Ravnateljica je prebrala vrednosti odpisov po razredih. V šolskem letu 2019/2020 je bilo odpisanih 465 

učbenikov in 115 delovnih zvezkov v prvih in drugih razredih. Učbeniki se vodijo kot drobni inventar in 

se oblikuje popravek vrednosti ob nabavi, zato odpisani učbeniki nimajo sedanje vrednosti. Skupna 

nabavna vrednost odpisanih učbenikov in delovnih zvezkov je 9.602,77 € in je enaka popravku vrednosti.  

Odpisane  učbenike smo odstranili iz šolskega učbeniškega sklada. Delovne zvezke smo poklonili 

učencem prvih in drugih razredov. 

 

SKLEP ŠT. 7: 

Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil odpis učbenikov in 

učnega gradiva za šolsko leto 2019/20 v vrednosti 9.602,77 €.  

 

K tč. 8 

a) Ravnateljica zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju Dušanka Mihalič Mali, je na osnovi 5. člena 

2. odstavka Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, 

podala na Svet zavoda vlogo za izdajo sklepa o plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega 

obsega dela v višini 10 % pri plači za mesec september 2020. Vloga vsebuje utemeljitev 

povečanega obsega dela. 

 

 

 

 



SKLEP št. 8:  

Člani sveta zavoda so potrdili z 9 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, plačilo 

delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ravnateljici v višini 10 % pri plači za 

mesec september 2020. 

 

b) Pritožbeni komisiji je potekel mandat. Pritožbena komisija deluje za reševanje pisnih pritožb 

staršev šole. Pritožbe v vrtcu rešuje svet zavoda. Komisija je sestavljena iz 10 članov, njen 

mandat traja 4 leta. Predlagani člani nove pritožbene komisije so: Simona Žitnik, Blanka 

Širovnik, Lilijana Zdunič, Jerneja Malec, Zdenka Roškarič Duh in Vesna Jelen Godunc iz šole, 

ter Gvardjančič Tomaž in Marko Simona - predstavnika staršev, zunanja člana pritožbene 

komisije sta Darja Vantur iz OŠ Hoče in Mojmir Pintarič iz OŠ Slava Klavora. 

 

SKLEP ŠT. 9: 

Svet zavoda soglasno, z 9 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdi pritožbeno 

komisijo za mandat od 23.09.2020 do 22.09.2024. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. 

 

 

Zapisala:        Predsednica sveta zavoda: 

Sabina Adamič       Darja Majhenič 


