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  Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju  

Cesta v Dobrovce 21 

2204 Miklavž na Dravskem polju 

 

 

Z A P I S N I K  

3. seje sveta staršev,  

ki je bila dne 24. 02. 2021, ob 17.00 uri,  

preko video konference - Teams 

 

Prisotni:  

22 članov sveta staršev, ravnateljica zavoda Dušanka Mihalič Mali, pomočnik ravnateljice Zvonko 

Trstenjak, predstavnica razredne stopnje 1-5 Lidija Vinter, predstavnica predmetne stopnje 6-9 

Nevenka Gselman, vodja podružnične šole Dobrovce Alenka Primec in računovodkinja Anita Kožel 

 

Odsotni:  

Odsotnost je opravičila predstavnica staršev 8.a razreda, seje pa se niso udeležili predstavniki  

staršev 1.a, 3.b, 4.c, 4.d, 6.b in 9.c razreda. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pozdrav in pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika pretekle seje 

3. Osnutek Letnega poročila s samoevalvacijo  za leto 2020 

4. Osnutek programa dela, finančni in kadrovski načrt 2021 

5. Razno  

 

Točka 1: Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

 

Predsednik sveta staršev Tomaž Gvardjančič je pozdravil vse predstavnike staršev, ki so se 
vključili preko video konference na sejo in podal nekaj tehničnih navodil, kako se naj 
vključujejo v razpravo in kako bo potekalo glasovanje. Nato je preveril prisotnost in 
ugotovil, da  se seja lahko nadaljuje, saj je udeleženih dovolj predstavnikov staršev. 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Člani sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili dnevni red 3. seje sveta staršev. 
 

 

Točka 2: Potrditev zapisnika pretekle seje  
 
Zapisnik 2. seje sveta staršev je bil predstavnikom staršev poslan preko elektronske pošte, 
predstavniki sveta staršev so ga pregledali in nanj niso podali pripomb, zapisnik so soglasno 
potrdili. 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Člani sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili zapisnik 2.seje sveta staršev. 
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Točka 3: Osnutek Letnega poročila s samoevalvacijo za leto 2020 

 

Letno poročilo s samoevalvacijo šole za leto 2020 je podala ravnateljica zavoda in poudarila, da je 

leto 2020 bilo res drugačno in nanj ni bil nihče pripravljen, vendar je bil zavod, kljub izrednim 

razmeram uspešen v doseganju ciljev, kot tudi v poslovanju s pozitivnim izidom. V letu 2020 so 

imeli  učenci, zaradi razglasitve epidemije COVID 19 pouk v šoli samo 4 mesece, ostale mesece pa 

je potekal pouk na daljavo. V tem času niso bile izvedene dejavnosti ob pouku, ki so bile planirane 

izven zavoda, prav tako tudi ni bila izvedena šola v naravi ter nekatere dejavnosti planirane po 

projektih Erazmus+.   

Letno poročilo se nanaša na šolsko leto 2019/2020, finančno poročilo pa na koledarsko leto 2020. 

Zavod je bil v letu 2020 uspešen v doseganju poslovanja s pozitivnim izidom, vsa sredstva so se 

porabljala strogo namensko, vodijo se  evidence prihodkov in odhodkov, prav tako se vodijo 

evidence ločeno za osnovna sredstva in drobni inventar ter terjatve in obveznosti. Zavod je leto 2020 

zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 945,18 € in po obračunu davka  od dohodka v 

višini 14,81 €, ostane presežek v višini 930,37 € in se prenese na konto presežka in ostane kot 

presežek preteklih let nerazporejen v višini 26.789,37 €. Finančni načrt po načelu denarnega toka je 

bil realiziran v višini 95 %, razlike so nastale pri postavkah na katere, zaradi izrednih razmer 

razglasitve epidemije  nismo imeli vpliva. Realizacija izdatkov pa je manjša pri materialu, zaradi 

zaprtja šole, s tem  manjše porabe živil in drugega materiala, manjši so izdatki za prevozne stroške, 

izdatki za izobraževanje in službena potovanja, ker so bila izobraževanja izvedena na daljavo.  

 

Za šolo predstavljajo terjatve, ki so v tožbi oz. izvršbi velik strošek, saj jih je bilo na dan 31.12.2020 

v višini 6.308,79 €.  

Na dan 01.01.2020 je bilo v izvršbi za 6.742,87 € terjatev, v letu 2020  je bilo poplačanih 434,08 € 

terjatev, v samem letu 2020 pa nismo predali v tožbo nobenega dolžnika, saj smo z opomini sproti 

izterjali zapadle dolgove. 

Opažamo, da se vse manj srečujemo s finančno nedisciplino, vendar pa se kot dolžniki pojavljajo 

vedno isti, kljub opominom in tožbam. V času epidemije je delo sodišč in izvršitelja bilo 

zaustavljeno, zato so v letu 2020 tudi izterjave bile nekoliko manjše. 

V letu 2020 smo nabavili osnovna sredstva in drobni inventar po planu, nekaj nabav osnovnih 

sredstev pa se prenese v naslednje leto. Arnes je zaradi izrednih razmer financiral nabavo 

prenosnikov in grafičnih tablic. Po donatorski pogodbi s strani podjetja Mercator  smo prejeli 

sredstva zaradi sodelovanja dveh naših učenk v oddaji Mali šef Slovenije, del sredstev smo namenili 

za nabavo nove opreme v gospodinjski učilnici, ostali del pa se bo prenesel v leto 2021 za ureditev 

letne kuhinje.  

Vsako leto poslovanje zavoda pregleda tudi zunaj revizijska služba in v skladu z merili in kriteriji, ki 

jih je revizijska služba predstavila v poročilu, so tveganja ocenjena kot nizka, saj zavod zagotavlja 

pregledne in zanesljive podatke. 

 

Samoevalvacija šole je bila opravljena na temo »UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI« to je 

skupina otrok, ki skupaj z ostalimi učenci tvori in sooblikuje vzgojno-izobraževalni proces. Na šoli 

je skupina otrok s posebnimi potrebami zelo raznolika, zajema pa učence s primanjkljaji, ovirami in 

motnjami na različnih področjih. Nekateri otroci imajo ure dodatne strokovne pomoči, stalnega ali 

začasnega spremljevalca, pri pouku pa lahko uporabljajo različne pripomočke. Število  se v zadnjih 

treh letih giblje okoli 51 učencev, nekateri učenci imajo zelo močna področja, vendar se jih premalo 

spodbuja, naš cilj je nadaljevati načrtno delo z učenci in jih spodbujati, kar vodi k zadovoljstvu vseh. 

 

SKLEP ŠT. 3: 

Člani sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili seznanitev z Osnutkom 

Letnega poročila s  samoevalvacijo za leto  2020. 
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Točka 4: Osnutek programa dela, finančni in kadrovski načrt 2021 

 

Ravnateljica zavoda je predstavila osnutek program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2021. 

Povedala je, da je osnovni namen obiskovanja šole pridobivanje znanja in pridobiti čim bolj 

kvalitetno znanje je pravica vseh otrok. Samo na temelju spoštljivih in strpnih medsebojnih odnosov 

lahko skupno delo postane veselje in dobra pot k uspehu.  

Program dela zavoda je bogato zasnovan, kljub omejitvam v dani situaciji. V letu 2020 smo si 

pridobili veliko kompetenc za delo pouka na daljavo in v bodoče bomo določene kompetence z 

uporabo IKT tehnologije uporabljali tudi pri izvajanju pouka v živo (uporaba spletnih učilnic, 

oddajanje nalog v spletnih učilnici, uporaba PADLET). 

V kadrovskem načrtu šole se  predvideva število zaposlenih povečati za 1,5 delavca in sicer 1 

delavec – informator po programu javnih del ter 0,5 zaposlitve specialnega pedagoga. Število 

učencev v zavodu vsako leto narašča in zaradi tega prihaja do večjega števila oddelkov in posledično 

do novega zaposlovanja. 

 

Finančni načrt zavoda za leto 2021 je usklajen po prejetem sprejetju proračuna Občine Miklavž na 

Dravskem polju.  Ustanoviteljica ima v svojem proračunu vključeno tudi postavko v višini 

400.000,00 € za novogradnjo, tako upamo, da se bodo v letu 2021 dogradile tri nove učilnice in 

uredila razširitev jedilnice.  V plan nabave osnovnih sredstev smo vključili nabavo pohištva za tri 

nove učilnice, ki so predvidene za dograditev v letu 2021. 

Predsednik predstavnikom sveta staršev  tudi slikovno predstavi, kako bo izgledala povečana 

jedilnica in tri nove učilnice.   

  

SKLEP ŠT. 4: 

Člani sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili seznanitev z Osnutkom 

programa dela, finančnim in kadrovskim načrtom 2021. 
 

 

Točka 5: Razno 

 

Ravnateljica je povedala, da so bili vsi učitelji in učenci veseli vrnitve v šolske klopi. V šoli smo 

sprejeli vse ukrepe, glede upoštevanja smernic zaščite in varnosti otrok. Letošnje šolsko leto bo 

strnjeno v eno ocenjevalno obdobje. Sedaj, ko so se v šole vrnili vsi učenci in učitelji in se je 

zaključil pouk na daljavo, je vsak učitelj naredil evalvacijo pouka na daljavo. Pri vseh je bilo opaziti 

nihanja motivacije in potrebno je bilo vložiti res veliko truda, da se je lahko delo nadaljevalo, zelo 

pohvalno pa je, da je res bila velika večina učencev odzivna. Za nadaljnjo delo v šoli pa je potrebno 

cilje povezati s standardi in ustvariti  »zdravo, varno in spodbudno učno okolje. Učitelji pa morajo 

biti zelo pozorni na čustvene težave in socialni vidik posameznega učenca. 

 

Ravnateljica je seznanila predstavnike  sveta staršev glede Šole v naravi, ki bi naj bila izvedena v 

mesecu juniju, glede plavalnih tečajev je dogovorjeno, da se bodo izvajali v bazenih v Rušah, 

smučarska šola za 7. razrede pa je sedaj prestavljena v 8. razred oz. za njih v naslednje šolsko leto, 

naj bi se izvedla na Pohorju-Areh.    

 

Predstavnico staršev 3.c razreda je zanimalo, zakaj morajo učenci imeti pri telovadbi maske. 

Ravnateljica pojasni, če so učenci istega razreda sami v telovadnici, ne potrebujejo mask, bo pa o 

tem povprašala učiteljico.  

Predstavnica staršev 5.c razreda je vprašala, zakaj imajo učenci samo 10 do 15 minut časa za kosilo, 

ravnateljica pojasni, da to ne drži, prav tako pa je razlago podal podravnatelj, ki je pripravil časovni 
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načrt kosil za posamezne razrede in iz katerega je točno razvidno, kdaj in koliko časa imajo 

posamezni razredi  za kosilo. 

Predstavnico staršev 2.c razreda je zanimalo ali so že kakšne novosti, glede izleta pri pouku 

nemščine. Ravnateljica pove, da je v dogovoru z učiteljico nemščine ter da se predvideva izvedba 

enodnevnega izleta v mesecu juniju v eni izmed zadnjih sobot, glede na epidemiološko sliko.. 

Gospa je podala tudi predlog za povečanje števila stojal za kolesa in postavitev stojal za skiroje, 

predlaga ogled teh stojal pred OŠ Bojana Ilicha v Mariboru. 

Predstavnica staršev 1.c razreda pohvali potek in izvedbo pouka nemščine na daljavo. Predlaga pa, 

da naj ravnateljica še enkrat opozori  vse starše, glede nošenja mask tudi pred šolo, ko pripeljejo 

svoje otroke, saj starši bi naj bili vzgled svojim otrokom.  

Predstavnica staršev  3. c razreda postavi vprašanje, glede na to, da se predvideva dograditev šole ali 

se bo šolsko leto zaključilo prej. Ravnateljica pove, da se bo šolsko leto zaključilo po šolskem 

koledarju in sicer 24.6.2021.  

  

 

Predsednik sveta staršev g. Gvardjančič  se je zahvalil za udeležbo in sodelovanje ter sestanek 

zaključil. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 

 

 

Zapisala:      Predsednik sveta staršev: 

Zdenka Krajnc            Tomaž Gvardjančič 


