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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 26.09.2019, ob 17.00 uri,  

v knjižnici OŠ Miklavž na Dravskem polju. 

 

Prisotni:  

10 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 je opravičila predstavnica zaposlenih vrtca Ciciban, Godec Jana.  

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in pregled prisotnosti ter potrditev dnevnega reda. 

2. Izvolitev predsednika sveta zavoda in namestnika predsednika. 

3. Zaključno poročilo šole in vrtca za šolsko leto 2018/2019. 

4. Poročilo izobraževanja šole in vrtca za šolsko leto 2018/2019. 

5. Letni delovni načrt šole in vrtca za šolsko leto 2019/2020. 

6. Plan izobraževanja šole in vrtca za šolsko leto 2019/2020. 

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 2018/19 in Letni delovni načrt šole in vrtca za šolsko leto 2019/20, odpis učbenikov 

2019, Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Miklavž na Dravskem polju in Kriterije za dodelitev 

sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ Miklavž na Dravskem polju, na sami seji pa še Pravila 

šolske prehrane OŠ Miklavž na Dravskem polju. 

 

K tč. 1 

Ravnateljica zavoda je pozdravila vse prisotne na seji sveta zavoda. Do razrešitve starega sveta zavoda, 

vodi sejo Širovnik Blanka predsednica starega sveta zavoda. Ugotovi, da je seja sklepčna. 

 

Predsednica sveta zavoda je nato člane sveta zavoda seznanila z dnevnim redom. 

 

SKLEP ŠT. 1 

Člani sveta zavoda so z 10 glasovni ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili dnevni red 

1. seje sveta zavoda. 

 

Članom sveta zavoda je potekel mandat, zato se izvrši razrešitev starega sveta zavoda in se konstituira 

novi svet zavoda. 

 

SKLEP ŠT. 2: 

Soglasno, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, je bil sprejet sklep o razrešitvi 

starega sveta zavoda. 

 

Ustanoviteljica, Občina Miklavž na Dravskem polju, je posredovala izvoljene člane v svet zavoda OŠ 

Miklavž na Dravskem polju in sicer: Petek Stanislav, Peterin Iztok, in Voršič Žiga. 
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Na svetu staršev šole in vrtca, dne 10.09.2019 so bili izvoljeni: predstavnik staršev matične šole Miklavž 

g. Smiljan Darko, predstavnica staršev podružnice Dobrovce Bricman Rantuša Saša, predstavnica vrtca 

Lamot Tjaša.  

V zavodu OŠ Miklavž na Dravskem polju so potekale volitve v svet zavoda izmed zaposlenih dne 

26.08.2019. Volitve so potekale po enotah zavoda (4 enote), vsaka enota je izbrala po enega kandidata, 

matična šola pa dva. Zavod OŠ Miklavž na Dravskem polju bodo v svetu zavoda zastopali: predstavnici 

matične šole sta Kolander Andreja in Majhenič Darja, predstavnica podružnice v svetu zavoda je Malec 

Jerneja, predstavnica vrtca – enota Vrtiljak je Trstenjak Katja, predstavnica vrtca – enota Ciciban je 

Godec Jana. 

Vsi novoizvoljeni člani sveta zavoda se na kratko predstavijo. 

 

K tč. 2 

Novo konstituirani svet zavoda na seji izvoli predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Volitve 

se lahko opravijo tajno ali javno. Predlog je javno glasovanje. 

 

SKLEP ŠT. 3: 

Člani sveta zavoda so z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, soglašali z javnim 

glasovanjem za izvolitev predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. 

 

Za predsednico sveta zavoda je predlagana Majhenič Darja, predstavnica matične šole v svetu zavoda.  

 

SKLEP ŠT. 4: 

Člani sveta zavoda so z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili predlagano 

kandidatko Majhenič Darjo za predsednico sveta zavoda. 

 

Za namestnika predsednice sveta zavoda je predlagan Smiljan Darko, predstavnik staršev matične šole v 

svetu zavoda. 

 

SKLEP ŠT. 5: 

Člani sveta zavoda so 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili predlaganega 

kandidata Smiljan Darka za namestnika predsednice sveta zavoda. 

 

K tč.3 

Ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, je podala zaključno poročilo šole za šolsko leto 2018/19. Iz 

zaključnega poročila je razvidno, da je šola uspela realizirati vse zadane cilje iz LDN za šolsko leto 

2018/19. Člani sveta zavoda so zaključno poročilo pregledali in nanj niso imeli pripomb in vprašanj.  

 

Zaključno poročilo vrtca za šolsko leto 2018/19 je podala pomočnica ravnateljice Suhodolčan Homer 

Urška in povedala, da je LDN vrtca za preteklo leto v celoti realiziran.  

Člani sveta zavoda k poročilu niso imeli pripomb. 

 

SKLEP ŠT. 6: 

Svet zavoda je s 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdil zaključno poročilo 

šole in vrtca za šolsko leto 2018/19. 

 

K tč. 4 

Ravnateljica zavoda je podala poročilo o izobraževanju za šolo v šolskem letu 2018/19. Ravnateljica je 

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

zavodu. Izpolnjeni so bili vsi cilji, omogočeno je bilo kvalitetno izobraževanje s predavatelji na visoko 

kvalitetnem nivoju. V času od julija 2018 do junija 2019 je bilo porabljenih 12.359,36 € za izobraževanje 

zaposlenih na šoli. 
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Poročilo o izobraževanju v šolskem letu 2018/2019 za vrtec je podala pomočnica ravnateljice, 

Suhodolčan Homer Urška. Tudi v vrtcu so bili izpolnjeni vsi cilji in omogočeno kvalitetno izobraževanje 

zaposlenih v vrtcu. V času od julija 2018 do junija 2019 je bilo porabljenih 3.746,85 € za izobraževanje 

zaposlenih v vrtcu. 

 

SKLEP ŠT. 7: 

Svet zavoda je z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil  poročilo o 

izobraževanju šole in vrtca v šolskem letu 2018/19. 

 

K tč. 5 

Ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, je na kratko predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 

2019/20. LDN vsebuje organizacijo vzgojno izobraževalnega dela do potankosti. 

V tem šolskem letu obiskuje šolo 595 učencev v 28 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. 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. Predstavnik občine, g. Petek pove, da je projekt za dograditev šole v izdelavi. 

 

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, po sklepu občine Miklavž na 

Dravskem polju.  

- jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda, cena bo cca 10,00 € mesečno, kalkulacija bo 

izdelana koncem meseca septembra in je odvisna od števila vključenih učencev.  

- dodatne ure športa od 1. do 3. razreda, sofinancirane s strani MIZŠ, predviden prispevek staršev 

bo 13,00 € mesečno in je odvisen od števila prijavljenih otrok. Letošnji vpis v športne oddelke je 

slabši od preteklega šolskega leta, število ur izvajanja programa pa se je povečalo na dve uri 

tedensko. 

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

 

SKLEP ŠT. 8: 

Svet zavoda je z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil oblike in cene 

nadstandardnih oblik dela za šolsko leto 2019/20. 

 

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

tabor potrjene.  

Ravnateljica na kratko predstavi organizacijo šolske prehrane. 

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 €. 

 

SKLEP ŠT. 9: 

Svet zavoda je z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil cene šolske 

prehrane za šolsko leto 2019/20. 

 

Finančni pogoji za delovanje zavoda so dobri. 

Večje investicije šolskem letu 2019/20: dograditev matične šole za potrebe pouka, ograja na podružnici 

Dobrovce, večnamensko igralo na 1. VIO. 
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Letni delovni načrt vrtca je predstavila Urška Suhodolčan Homer, pomočnica ravnateljice.  V vrtcu 

Vrtiljak  je 10 oddelkih vpisanih, v vrtcu Ciciban pa je 4,5 oddelka, v obeh enotah skupaj je vpisanih 275 

otrok in trenutno ni nihče na čakalni listi. 

Zaradi novega načina financiranja vrtca s strani ustanoviteljice (kot predvideva zakonodaja) je pozitivno 

poslovanje vrtca oteženo Kalkulacija za plačilo oskrbnin se usklajuje dvakrat letno 

. 

SKLEP ŠT. 10: 

Svet zavoda je z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdil letni delovni načrt  

šole in vrtca za šolsko leto 2019/2020. 

 

K tč 6 

Plan izobraževanja zaposlenih šole za šolsko leto 2019/20 je v izdelavi. Predvidena poraba sredstev za 

izobraževanje zaposlenih v šoli za šolsko leto 2019/20 je cca 12.000,00 €. 

Plan izobraževanja vrtca za šolsko leto 2019/2020 je predstavila Urška Suhodolčan Homer. Za potrebe 

izobraževanja zaposlenih v vrtcu v šolskem letu 2019/20 je planirano 4.500,00 €. 

 

SKLEP ŠT. 11: 

Svet zavoda je z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil plan 

izobraževanja za šolo in vrtec za šolsko leto 2019/20.  

 

K tč. 7 

Po pregledu učbenikov ob koncu preteklega šolskega leta 2018/19, je šola izločila in odpisala 

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

Ravnateljica je prebrala vrednosti odpisov po razredih. V šolskem letu 2018/19 je bilo odpisanih 312 

učbenikov in 63 delovnih zvezkov za matematiko v prvem razredu. 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 6.220,97 € in je enaka popravku 

vrednosti. Odpisane učbenike smo odstranili iz šolske učbeniškega sklada in jih poklonili Bukvarni. 

Delovne zvezke smo poklonili učencem prvih razredov. 

 

SKLEP ŠT. 12: 

Svet zavoda je z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil odpis učbenikov in 

učnega gradiva za šolsko leto 2018/19 v vrednosti 6.220,97 €.  

 

K tč. 8 

a)  V mesecu septembru 2019 je šola posodobila Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti. V skladu z 

zakonodajo se iz Pravil črta besedna zveza vrhunski športnik. 

 

SKLEP ŠT. 13: 

Svet zavoda je z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil posodobljena 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti. 

 

b) V mesecu septembru je šola posodobila Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v 

naravi in sicer se v 5. členu, točka 1, v procentu izražena višina dohodka na družinskega člana po 

odločbi Centra za socialno delo, nadomesti z uvrstitvijo dohodka v dohodkovni razred.  

 

SKLEP ŠT. 14: 

Svet zavoda je z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil posodobljene 

Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi. 

 

c) Po priporočilu inšpektorice MIZŠ za šolsko prehrano, so se dopolnila Pravila šolske prehrane in sicer 

se v 9. členu, točka 1, alineja 3, dopolni sestava skupine za šolsko prehrano s predstavnikom staršev 
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in v 9. členu, točka 3, alineja 2, se dopolnijo Pravila z trajanjem mandata predstavnika staršev v 

skupini za šolsko prehrano. 

 

SKLEP ŠT.15: 

Svet zavoda je z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal, potrdil posodobljena 

Pravila šolske prehrane. 

 

č) Ravnateljica člane sveta zavoda pozove, do preverijo pravno podlago oz. podajo informacijo o 

uporabi alkohola na igrišču ob šoli. Izkušnje kažejo, da ostane na območju igrišča ob ponedeljkih 

zjutraj veliko odpadne embalaže alkoholnih napitkov. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20. 

 

 

Zapisala:        Predsednica sveta zavoda: 

Sabina Adamič       Darja Majhenič 
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