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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  

1. seje sveta zavoda,  

ki je bila dne 22.09.2022, ob 16.30 uri,  

v zbornici OŠ Miklavž na Dravskem polju. 

 

Prisotni:  

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

Trstenjak, pomočnica ravnateljice Katarina Germšek, vodja podružnične šole Dobrovce Alenka Primec, 

predstavnik sindikata Matija Bačnik, pomočnica ravnateljice – vodja vrtca Suhodolčan Homer Urška.  

opravičeno je bila odsotna vodja enote vrtca Ciciban Rodeš Ksenija. 

Odsotnost sta opravičili predstavnici zaposlenih vrtca Vrtiljak Katja Trstenjak in vrtca Ciciban Barbara 

Pipenbaher.   

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in pregled prisotnosti ter potrditev dnevnega reda in preteklega zapisnika. 

2. Osnutek zaključnega poročila šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022. 

3. Poročilo izobraževanja šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022. 

4. Osnutek letnega delovnega načrta šole in vrtca za šolsko leto 2022/2023, potrditev cen šolske 

prehrane, jutranjega varstva in tečaja nemščine. 

5. Plan izobraževanja šole in vrtca za šolsko leto 2022/2023. 

6. Odpis učbenikov. 

7. Razno. 

 

K tč. 1 

 

Predsednica Sveta zavoda pozdravila člane sveta zavoda, ugotovila, da je seja sklepčna in jih seznanila z 

dnevnim redom. Člane sveta zavoda seznani z novo članico sveta, go. Milutinovič Sanjo – predstavnico 

staršev vrtca. Njeni predhodnici je prenehal mandat, zaradi izpisa njenih otrok iz vrtca in prihoda v šolo. 

 

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. 

 

Prebran je bil zapisnik pretekle seje in nanj ni bilo pripomb. 

 

SKLEP ŠT. 2 

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

pretekle seje sveta zavoda. 

 

 

K tč. 2 

Ravnateljica na kratko predstavi zaključno poročilo šole za šolsko leto 2021/22. Kljub odlokom vlade RS 

in nekaterim omejitvam, ki so bile uvedene zaradi covida, so bile vse izpeljane vse planirane šole v 

naravi, kot tudi načrtovane dejavnosti ob pouku.  

Zaključno poročilo vrtca za šolsko leto 2021/22 je podala pomočnica ravnateljice Suhodolčan Homer  

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

 

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 2021/22. 
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K tč. 3 

Ravnateljica zavoda je podala poročilo o izobraževanju za šolo v šolskem letu 2021/22, člane sveta 

zavoda  je seznanila, da poročilo o izobraževanju za šolsko leto vsebuje poročilo vsakega zaposlenega v 

zavodu. V času od julija 2021 do junija 2022 je bilo porabljenih 15.539,24 € za izobraževanje zaposlenih 

na šoli. 

 

Poročilo o izobraževanju v šolskem letu 2021/2022 za vrtec je podala pomočnica ravnateljice, 

Suhodolčan Homer Urška. Vse šolsko leto so kot rdeča nit potekala prioritetna izobraževanja, ki so 

vsebinsko vezana na izvedbo projektov in prednostnih nalog vrtca. 

V času od julija 2021 do junija 2022 je bilo porabljenih 5.222,29 € 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 2021/22. 

 

K tč. 4 

Ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, je predstavila letni delovni načrt šole za šolsko leto 2022/23. 

LDN je bil na pedagoški konferenci že obravnavan, prav tako na seji sveta staršev. Vsebuje organizacijo 

vzgojno izobraževalnega dela do potankosti. 

V šolskem letu 2022/2023 poteka redni pouk v 30 oddelkih. Velik poudarek je namenjen formativnemu 

spremljanju pouka, mednarodnim projektom, Šport -gibanje, zdravemu prehranjevanju.  

Planirane so šole v naravi za: 

- 3. razrede v CŠOD Murska Sobota – izvedba obveznega plavalnega tečaja v Radencih,  

- 5. razrede smučarska šola v naravi Pohorje – Tisa, 

- 7. razrede smučarska šola v naravi Pohorje – Ribnica. 

Izvedene bodo tudi intenzivne pevske vaje, dva dni na Pohorju – Tisa. 

 

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

 

SKLEP ŠT. 5: 

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

šole in vrtca za šolsko leto 2022/2023. 

 

V skladu z Zakonom o šolski prehrani, je ministrica za šolstvo  s sklepom določila ceno šolske malice, ki 

je ostala enaka, kot v preteklem šolskem letu in sicer je cena ene malice 0,90 €. 

Ravnateljica predlaga v potrditev novih cen šolske prehrane, ki veljajo od 01.09.2022 naprej. Cene se 

lahko glede na situacijo tekom šolskega leta še spremenijo: 

Cena enega kosila za učence od 1. do 3. razreda 1,95 €, 

Cena enega kosila za učence od 4. do 6. razreda 2,20 €, 

Cena enega kosila za učence od 7. do 9. razreda 2,50 €, 

Cena enega kosila za zaposlene je 5,00 €. 

V skladu z novimi cenami šolske prehrane, so se spremenila tudi Pravila šolske prehrane OŠ Miklavž na 

Dravskem polju. 

 

Ravnateljica člane sveta zavoda seznani z obrazloženim cenikom storitev za šolsko leto 2022/2023. 

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 4. razreda, cena je 13,00 € mesečno.  

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

 

SKLEP ŠT. 6: 
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Svet zavoda je z 9 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil  nove cene šolske 

prehrane in Pravila šolske prehrane in vrednost nadstandardnih oblik dela v šolskem letu 

2022/2023, ki jih sofinancirajo starši. Cene pričnejo veljati z dnem 01.09.2022 

 

 

K tč. 5 

Plan izobraževanja zaposlenih šole za šolsko leto 2022/23 je predstavila ravnateljica zavoda. Šolsko leto 

se je pričelo z delavnicami za posodobitev Šolskih pravil.  

 

Plan izobraževanja zaposlenih vrtca je predstavila Urška Suhodolčan Homer, pomočnica ravnateljice.  

 

SKLEP ŠT. 7: 

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 2022/23.  

G. Petek se je pred točko 6. dnevnega reda opravičil in sejo zapustil. 

 

K tč. 6 

Po pregledu učbenikov ob koncu preteklega šolskega leta 2021/22, je šola izločila in odpisala 

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

razred. Ravnateljica je prebrala vrednosti odpisov po razredih. V šolskem letu 2021/2022 je bilo 

odpisanih 632 učbenikov in 365 delovnih zvezkov v prvih, drugih in tretjih 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 15.872,21 € in je enaka 

popravku vrednosti.  

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

učencem prvih in drugih razredov. 

 

SKLEP ŠT. 8: 

Svet zavoda je z 8 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil odpis učbenikov in 

učnega gradiva za šolsko leto 2021/22 v vrednosti 15.872,21 €.  

 

 

K tč. 7 

a) Ravnateljica seznani člane sveta zavoda s potekom tožbe, ki jo je vložil starš učenca OŠ Miklavž 

na Dravskem polju, zaradi kršitve osebnostnih pravic in prepovedi diskriminacije. Šolo v zadevi 

zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek Maribor. 

 

b) Ravnateljica zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju Dušanka Mihalič Mali, na osnovi 5. člena 2. 

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

podaja vlogo za izdajo sklepa o plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v 

višini 20 % pri plači, za mesec avgust 2022 (vloga ravnateljice z utemeljitvijo je priloga 

zapisniku).  

SKLEP ŠT. 9: 

Člani sveta zavoda potrdijo predlog za izdajo sklepa o plačilu delovne uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela v višini 20 % pri plači za mesec avgust 2022,  z 8 glasovi ZA, nihče ni bil 

PROTI in nihče se ni vzdržal. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.20. 

 

 

Zapisala:        Predsednica sveta zavoda: 

Sabina Adamič       Darja Majhenič 
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