Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
Cesta v Dobrovce 21
2204 Miklavž na Dravskem polju

ZAPISNIK
3. seje sveta zavoda, ki se je odvijala dne 24.02.2022 ob 17.00, v zbornici šole.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda
Branje zapisnika pretekle seje in 1. korespondenčne seje in potrditev
Letno poročilo s samoevalvacijo 2021, šola in vrtec
Program dela, finančni in kadrovski načrt 2022, šola in vrtec
Seznanitev s kriteriji za vpis v vrtec za šolsko leto 2022/2023
Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2021
Razno

K tč. 1
Seje se je udeležilo 10 članov sveta zavoda. Predstavnica zaposlenih šole Miklavž, Kolander
Andreja, je bila opravičeno odsotna. Na seji je bila prisotna ravnateljica zavoda Dušanka
Mihalič Mali, pomočnik ravnateljice Zvonko Trstenjak, pomočnica ravnateljice dr. Germšek
Katarina, vodja podružnice Alenka Primec, pomočnica ravnateljice za vrtec Urška
Suhodolčan Homer, vodja vrtca Ciciban Ksenija Rodeš, računovodkinja Anita Kožel,
predstavnica sindikata v zavodu Vinter Lidija.
Predsednica sveta zavoda Darja Majhenič je ugotovila, da je seja sklepčna in nadaljevala z
otvoritvijo in vodenjem seje.
Prebran je bil dnevni red seje. Predsednica sveta zavoda predlaga, da se točki dnevnega reda 6
(ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice) in 7 (razno) zamenjata. Ravnateljica pri
ocenjevanju uspešnosti ne bo prisotna. Prisotni se strinjajo s predlogom, sicer k dnevnemu
redu ni bilo pripomb.
Sklep št. 1:
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili dnevni red 3. seje sveta zavoda z 10 glasovi ZA,
nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal.
K tč. 2
Prebran je bil zapisnik pretekle seje. K zapisniku ni bilo pripomb.
Prebran je bil zapisnik 1. korespondenčne seje, ki je bila izvedena 02.02.2022 po elektronski
pošti. K zapisniku ni bilo pripomb.
Sklep št. 2:
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik pretekle seje sveta zavoda in 1.
korespondenčne seje sveta zavoda, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni
vzdržal.
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K tč. 3
Letno poročilo zavoda za leto 2021 je podala ravnateljica.
Zavod je bil, kljub izrednim razmeram v letu 2021, uspešen v doseganju ciljev, kot tudi v
poslovanju s pozitivnim izidom. V letu 2021 je v prvi polovici leta še vedno bila razglašena
epidemija corona virusa, v drugi polovici leta pa so razmere glede ukrepov preprečevanja
širjenja corona virusa, tedensko spreminjale na podlagi odlokov Vlade RS.
Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju je poslovno leto 2021 zaključil s presežkom
prihodkov nad odhodki.
Zavod kot celota je leto 2021 zaključil z 1.378,15 € presežka prihodkov nad odhodki. Po
obračunu Davka od dohodka pravnih oseb v višini 65,80 € se presežek v višini 1.312,35 €
prenese na presežek preteklih let in ostane nerazporejen v skupni višini 27.400,80 €.
Koledarsko leto 2021 smo na področju osnovnošolskega izobraževanja zaključili z 705,15 €
presežka prihodkov nad odhodki. Po obračunu Davka od dohodka pravnih oseb v višini 33,67
€ se presežek v višini 671,48 € prenese na presežek prihodkov nad odhodki in znaša za vsa
leta skupaj za osnovnošolsko izobraževanje 20.701,29 € in ostane nerazporejen.
Za področje predšolske vzgoje smo leto 2021 zaključili z 673,00 € presežka prihodkov nad
odhodki. Po obračunanem in odbitem davku od dohodka pravnih oseb za leto 2021 v višini
32,13 €, se presežek v višini 640,87 € prenese na presežek preteklih let in ostane nerazporejen
v višini 6.699,51 €.
Finančni načrt za leto 2021 – izkaz prihodkov in odhodkov, je bil realiziran v višini 107,3 %.
Procent realizacije je višji od planirane za sredstva, ki jih ob začetku leta nismo mogli
planirati. Gre za namenska sredstva, ki smo jih prejeli zaradi epidemije in so zato nekateri
stroški višji. Višji so stroški za material in storitve in sicer za nabavo zaščitne opreme, kot so
maske, razkužila, testi, prav tako je višji strošek živil, saj se je pouka izvajal več časa v
prostorih zavoda kot preteklo leto.
Epidemija in širjenje okužb s corona virusom traja že dve leti. Izredne razmere so vplivale na
vsa področja dela v šoli in vrtcu. V prvi polovici leta je bila šola še zaprta, odpadlo je veliko
dejavnosti, za učence. Takoj, ko so se razmere umirile in so se pričele izvajati dejavnosti ob
pouku in šole v naravi ter kolesarski izpit za 5. razred.
Odpadle so vse dejavnosti ob pouku, ki so bile planirane izven zavoda, prav tako šola v naravi
Samoevalvacijo šole je predstavila pomočnica ravnateljice. Tema samoevalvacije je bila:
izobraževanje na daljavo.
Samoevalvacijo vrtca je predstavila tudi pomočnica ravnateljice, vodja vrtca, Urška
Suhodolčan Homer. Samoevalvacija je bila pripravljena za spremljanje in vrednotenje
delovanja vrtca. Gre za refleksijo pomembnih vidikov vzgojno-izobraževalne prakse. S
samoevalvacijo poskušamo dosegati širše cilje, kot so analiza in izboljšave v izbranih
dejavnostih in je namenjena oblikovanju povratne informacije za zavod oz. vrtec.
Sklep št. 3:
Člani sveta zavoda so soglasno, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal,
potrdili Letno poročilo šole in vrtca za leto 2021 in Samoevalvacijsko poročilo šole in
vrtca za leto 2021 ter predlog, da presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in
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poslovnega leta 2021, v skupni višini 27.400,80 € (za šolo v višini 20.701,29 € in za vrtec v
višini 6.699,51 €) ostane nerazporejen in
K tč. 4
Program dela, kadrovski in finančni načrt šole za leto 2022 predstavi ravnateljica zavoda.
Kadrovski načrt se nebo v šoli povečal za 0,44 učitelja, dve zaposlitvi bosta nadomestni,
zaradi upokojitve kuharice in čistilke.
Vpis v 1. razred v šolskem letu 2022/2023 je v veliki večini zaključen. Trenutno je na matično
šolo vpisanih 63 prvošolcev, v tri oddelke, od tega dva na matični šoli in en oddelek na
Podružnici Dobrovce. V šolskem letu 2022/2023 potekal v 30 oddelkih.
V vrtcu se kadrovski načrt ne bo povečal. Vpis v šolsko leto 2022/2023 še poteka. Po
zaključku vpisa, se oblikujejo oddelki in izračuna sistemizacija delovnih mest vseh
zaposlenih.
Zavod OŠ Miklavž na Dravskem polju si je maksimalno racionalno zastavil plan investicij,
saj se vsi zavedamo, da dograditev šole pomeni velik finančni zalogaj.
Dograditev matične šole je v teku. Z njo bo šola pridobila 3 nove učilnice in povečano
jedilnico, ki bo segala do polovice atrija. Z dograditvijo bo šola prostorsko razbremenjena,
vendar ob naraščajočem vpisu otrok, prostorski problem še ne bo rešen.
Zavod nima finančnih težav, saj MIZŠ redno financira delovanje šole. Ta sredstva so strogo
namenska. Prav tako zavod dobro sodeluje z Občino Miklavž na Dravskem polju.
Sklep št. 4:
člani sveta zavoda so soglasno potrdili Program dela, kadrovski in finančni načrt šole in
vrtca za leto 2022 z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal.
K tč. 5
Pomočnica ravnateljice Urška Suhodolčan Homer je članom sveta zavoda predstavila kriterije
za vpis otrok v vrtec Vrtiljak in Ciciban za šolsko leto 2022/2023:
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Zap.
Kriteriji
št.
1.
Prebivališče (upošteva se ena od variant):
a. Otrok in starši oz. skrbniki imajo stalno prebivališče na območju
Občine Miklavž na Dravskem polju
b. Otrok ima skupaj z enim od staršev oz. skrbnikov stalno prebivališče
v Občini Miklavž na Dravskem polju
c. Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno ali začasno
prebivališče, in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v
Republiki Sloveniji
Urejanje prebivališča, določenega v zap. št. 1 kriterijev za
2.
sprejem otrok v vrtec:
Otrok in starši v času uradnega vpisa novincev nimajo stalnega
prebivališča v občini, vendar bodo ta pogoj izpolnili do 1. 9. tekočega
leta
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Število
točk
30
30
30

15

3.
a.
b.
c.
d.
4.

5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
b.
c.
d.
7.

Zaposlenost staršev (upošteva se ena od variant):
Zaposlena, sta oba starša (oz. eden, če gre za enostarševsko družino)
Zaposlen je eden od staršev
Oba starša sta redna študenta, ki nista v delovnem razmerju (oz. eden,
če gre za enostarševsko družino)
Redni študent, ki ni v delovnem razmerju, je eden izmed staršev
Število v vrtec vključenih otrok (upošteva se ena od variant):
Ob vključitvi otroka (novinca) v vrtec bosta v isti vrtec hkrati
vključena najmanj dva otroka iz iste družine
Vključevanje starejših otrok - otrok bo 1. 9. tekočega
koledarskega leta dopolnil starost (upošteva se ena izmed
variant):
5 let in več
4 leta in več
3 leta in več
2 leti in več
11 mesecev in več
Vključevanje mlajših otrok - v vrtec se vključuje otrok, ki 1. 9.
tekočega koledarskega leta še ne bo dopolnil starosti 11 mesecev
(upošteva se ena izmed variant):
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 10. tekočega koledarskega
leta
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 11. tekočega koledarskega
leta
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 12. tekočega koledarskega
leta
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 1. prihodnjega koledarskega
leta
Uvrstitev na čakalni seznam v tekočem letu:
Otrok, ki je bil v tekočem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam, pa
ni bil sprejet v vrtec na območju Občine Miklavž na Dravskem polju
zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu

8
4
8
4
6

16
14
12
10
8

6
5
4
3

10

(2) Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče
število točk. (3) Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega
vrstnega reda upošteva dodatne kriterije po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:
1. otrok ima skupaj z vsaj enim staršem ali skrbnikom stalno prebivališče v Občini Miklavž
na Dravskem polju oziroma je otrok tujcev, ki ima vsaj z enim od staršev stalno ali
začasno prebivališče na območju Občine Miklavž na Dravskem polju in je vsaj eden od
staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji;
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2. zaposlena sta oba otrokova starša oz. sta oba starša redna študenta in nista v delovnem
razmerju (v primeru enostarševske družine se izpolnjevanje tega pogoja uporabi smiselno
– upošteva se samo eden od staršev);
3. otrok je bil v tekočem šolskem letu (v času razpisa za vpis) uvrščen na centralni čakalni
seznam, pa ni bil sprejet v vrtec na območju Občine Miklavž na Dravskem polju zaradi
pomanjkanja prostih mest v vrtcu;
4. izbrani vrtec že obiskuje brat ali sestra otroka;
5. izbrani vrtec je najbližje otrokovemu stalnemu oz. začasnemu prebivališču;
6. starost otroka - na prednostnem vrstnem redu se višje uvrsti otrok, ki je starejši.

Vpis in sprejem otrok v vrtec bo potekal v skladu s Pravilnikom o postopku vpisa in sprejema
otrok v vrtec v Občini Miklavž na Dravskem polju, ki je v veljavi od 17.3.2021.
Sklep št. 5:
člani sveta zavoda so soglasno potrdili seznanitev s kriteriji za vpis v vrtec za šolsko leto
2022/23 z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal.
K tč. 7
Predstavnik ustanoviteljice v svetu zavoda, g. Petek, se je opravičil in sejo zapustil.
Na predlog predsednice sveta zavoda, se pred točko št. 6 - Ocenjevanje delovne uspešnosti
ravnateljice za leto 2020 obravnava točka št. 7 - razno, ker pri ocenjevanju delovne uspešnosti
ravnateljica zapusti sejo. Člani sveta zavoda se s predlogom strinjajo.
a) ravnateljica seznani člane svet zavoda z novim členom ZOFVI-ja, ki določa novo sestavo
sveta zavoda in sicer: 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki zaposlenih in 3 predstavniki
staršev. Ustanoviteljica, Občina Miklavž na Dravskem polju, mora v roku enega leta po
uveljavitvi novele ZOFVI-N, uskladiti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Miklavž na
Dravskem polju. Svet zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju, bo do poteka mandata deloval
v enaki sestavi kot zdaj.
K tč. 6
Predsednica sveta zavoda predstavi članom sveta zavoda, v skladu z okrožnico MIZŠ, št.
1007-40/2022/1, z dne 14.02.2022, ugotavljanje redne delovne uspešnosti ravnateljev za leto
2021: Redna delovna uspešnost ravnateljice za leto 2021 se izvede v skladu z veljavno
zakonodajo, po kateri ravnateljem pripada del plače za redno delovno uspešnost za leto 2021,
ki se bo izplačala v letu 2022, na podlagi poslovnega poročila za leto 2021 in po izvedenem
postopku ugotavljanja redne delovne uspešnosti ravnateljev s področja šolstva za leto 2021, v
skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja
šolstva.
Sredstva za delovno uspešnost ravnateljev se izračunavajo in izkazujejo ločeno od sredstev
za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev iz drugih plačnih skupin.
Za delovno uspešnost ravnateljev se nameni najmanj 2 % letnih sredstev za osnovne plače
ravnateljev oziroma, če so za to izpolnjeni vsi pogoji, do največ 5 % letnih sredstev za
osnovne plače ravnateljev.
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V skladu ZSPJS višino plače za redno delovno uspešnost ravnatelja določi organ, pristojen za
njihovo imenovanje. Svet zavoda odloči, koliko odstotkov osnovne plače ravnateljev se
nameni za njihovo redno delovno uspešnost za leto 2021.
Glede na to, da so bile okoliščine, v katerih so delovali vzgojno-izobraževalni zavodi, v letu
2021 zelo zahtevne in so od ravnateljev terjale veliko dodatnih naporov, MIZŠ svetom
zavodov priporoča, da za redno delovno uspešnost ravnatelja namenijo 5 % letne mase
osnovne plače ravnatelja.
Sklep št. 6:
Člani sveta zavoda so soglasno, z 9 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal,
potrdili, da se za redno delovno uspešnost ravnateljice nameni 5 % njene letne osnovne
plače.
Redno delovno uspešnost ravnateljice oceni svet zavoda na podlagi letnega poročila. V ta
namen MIZŠ pripravi obrazec, kot pripomoček pri ugotavljanju redne delovne uspešnosti
ravnatelja. Ravnateljica je dosegla 100 % delovno uspešnost. Ravnateljici bo obračunana in
izplačana redna delovna uspešnost za leto 2021 v višini 5 % njene osnovne plače v obdobju
od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Predsednica sveta zavoda predlaga, da svet zavoda sprejme sklep, da je na podlagi obrazca za
ugotavljanje redne delovne uspešnosti, ravnateljica OŠ Miklavž na Dravskem polju dosegla
100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za redno delovno uspešnost 2021.
Sklep št. 7:
Člani sveta zavoda so soglasno, z 9 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal,
potrdili, da je ravnateljica zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju dosegla 100 %
vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2021.
Seja je bila zaključena ob 18.40.
Zapisala:
Sabina Adamič
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Predsednica sveta zavoda:
Darja Majhenič

