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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 zavoda, ki se je odvijala dne 03.03.2020 ob 17.00 uri v knjižnici OŠ Miklavž na 

Dravskem polju. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Branje zapisnika pretekle seje in 1. korespondenčne seje in potrditev 

3. Letno poročilo s samoevalvacijo 2019, šola in vrtec 

4. Program dela, finančni in kadrovski načrt 2020, šola in vrtec 

5. Potrditev kriterijev za vpis v vrtec za šolsko leto 2020/2021 

6. Razpis delovnega mesta ravnatelja 

7. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2019 

8. Razno  

 

K tč. 1 

Seje se je udeležilo 10 članov sveta zavoda. Opravičeno je bila odsotna predstavnica 

zaposlenih vrtca Vrtiljak, Trstenjak Katja. Na seji je bila prisotna ravnateljica zavoda 

Dušanka Mihalič Mali,  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. Pomočnik ravnateljice Zvonko Trstenjak je bil 

opravičeno odsoten. 

Predsednica sveta zavoda Darja Majhenič je ugotovila, da je seja sklepčna in nadaljevala z 

otvoritvijo in vodenjem seje. 

 

K tč. 2 

Prebran je bil dnevni red seje. Točka 6 in točka 7 dnevnega reda se zamenjata, ker pri 

ocenjevanju delovne uspešnosti ostanejo prisotni na seji samo člani sveta zavoda in ostali 

zapustijo sejo. K dnevnemu redu sicer 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, strinjajo se z zamenjavo zadnjih dveh točk 

dnevnega rada. 

 

Prebran je bil zapisnik pretekle seje. K zapisniku ni bilo pripomb. 

 

Sklep št. 2:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 2. seje sveta zavoda z 10 glasovi ZA, 

nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal. 

 

zapisnik%203.seje%20sveta%20zavoda%2003_20.doc


zapisnik 3.seje sveta zavoda 03_20.doc 

Prebran je bil zapisnik 1. korespondenčne seje, ki je bila izvedena 22.01.2020 po elektronski 

pošti. K zapisniku ni bilo pripomb. 

 

Sklep št. 3:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 1. korespondenčne seje sveta zavoda, z 

dne 22.01.2020, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal. 

 

K tč. 3 

Letno poročilo se vsebinsko nanaša na šolsko leto, finančno pa na koledarsko leto. 

Letno poročilo šole za leto 2019 je podala ravnateljica zavoda in poudarila, da je zavod 

realiziral vse zastavljene cilje iz finančnega programa za leto 2019. Izvedba programa je 

kakovostna, materialni pogoji še vedno dobri, sledimo razvojnemu načrtu.  

Letno poročilo vrtca za leto 2019 je podala pomočnica ravnateljice Urška Suhodolčan Homer.  

 

Finančni del poročila je pojasnila Anita Kožel, računovodja zavoda: Zavod Osnovna šola 

Miklavž na Dravskem polju je svoje načrte za leto 2019 uresničil.  

 

Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju je poslovno leto 2019 zaključil s presežkom 

prihodkov nad odhodki. 

 Za področje osnovnošolskega izobraževanja je bilo stanje presežka prihodkov nad odhodki 

na dan 1.1.2019 v višini 18.604,32 €. Presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2019 

je 1.314,04 €, obračunan Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2019 pa znaša 96,68 €. 

Stanje presežka prihodkov nad odhodki se je po ugotovljenem poslovnem izidu 2019 

povečalo za 1.217,36 €, kar je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 

po odbitem davku od dohodka pravnih oseb. Stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 

31.12.2019 za osnovnošolsko izobraževanje je 19.821,68 € in podajamo predlog, da ostane 

nerazporejen.  

Za področje predšolske vzgoje je bilo stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 

01.01.2019 v višini 3.909,26 €. Za leto 2019 ugotovljen presežek prihodkov nad odhodkov 

v višini 3.086,80 €. V letu 2019 smo iz presežka pokrivali odpis zaradi neizterljivih terjatev 

(končanih osebnih stečajev) v višini 958,74 €. Stanje presežka prihodkov nad odhodki za 

vrtec na dan 31.12.2019 je 6.037,32 € in podajamo predlog, da ostane nerazporejen.  

Ustanoviteljico, Občino Miklavž na Dravskem polju, je zavod OŠ Miklavž na Dravskem 

polju, v skladu z občinskim odlokom zaprosil, da izda naslednji sklep: presežek prihodkov 

nad odhodki iz preteklih let in poslovnega leta 2019, za šolo v skupni višini 19.821,68 € in za 

vrtec v skupni višini 6.037,32 € ostane nerazporejen. 

 

Sklep št. 4:  

Člani sveta zavoda so soglasno z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni 

vzdržal, potrdili predlog, da presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in 

poslovnega leta 2019, za šolo v skupni višini 19.821,68 € in za vrtec v skupni višini 

6.037,32 €, ostane nerazporejen. 

 

Samoevalvacijo šole za leto 2019 je predstavila ravnateljica zavoda. Opravljena je bila na 

temo Nadarjeni učenci – odkrivanje nadarjenosti, evidentiranje, identifikacija ter seznanitev 

staršev in pridobitev njihovega mnenja. Izvedena je bila anketa med učenci, starši in učitelji. 

Samoevalvacija vrtca za leto 2018 je bila opravljena na temo gibanje. 

Samoevalvacijo vrtca za leto 2019 je predstavila pomočnica ravnateljice Urška Suhodolčan 

Homer. Samoevalvacija je bila opravljena na temo Sodelovanje vrtca s starši. 
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Sklep št. 5:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Letno poročilo šole in vrtca za leto 2019  in 

Samoevalvacijsko poročilo šole in vrtca za leto 2019, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in 

nihče se ni vzdržal. 

 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Miklavž na Dravskem polju, ravnateljica zavoda predlaga, da svet zavoda sprejme naslednje   

sklepe:  

Svet zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju: 

1. odobri vzpostavitev notranjerevizijske dejavnosti s Temeljno listino notranjerevizijske 

dejavnosti  

2. odobri, da bo dejavnost notranje revizije v zavodu OŠ Miklavž na Dravskempolju izvajal 

zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja 

3. Odobri predlog Načrta notranjega revidiranja za leto 2020 in predlaga, da se pregleda tudi 

področje Preveritev sodil za razmejevanje stroškov. 

 

Sklep št. 6:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili vzpostavitev notranjerevizijske dejavnosti s 

Temeljno listino notranjerevizijske dejavnosti, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in 

nihče se ni vzdržal. 

 

Sklep št. 7:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili odobritev, da bo dejavnost notranje revizije v 

zavodu OŠ Miklavž na Dravskem polju izvajal zunanji izvajalec storitev notranjega 

revidiranja, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal. 

 

Sklep št. 8:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili  odobritev predloga Načrta notranjega 

revidiranja za leto 2020 in predlaga, da se pregleda tudi področje Preveritev sodil za 

razmejevanje stroškov., z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal. 

 

K tč. 4 

Program dela, kadrovski in finančni načrt šole za leto 2020 predstavi ravnateljica zavoda. 

Pouk bo v šolskem letu 2020/2021 potekal v 29 oddelkih, saj je v prvi razred vpisanih 

učencev za štiri oddelke. Po navodilih ustanoviteljice in v skladu z Odlokom o ustanovitvi 

javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju, so se učenci 

vpisovali v prvi razred glede na šolski okoliš za matično šolo in na šolski okoliš za 

podružnico Dobrovce.  Učenci, ki nimajo urejenega bivališča v občini Miklavž na Dravskem 

polju se ne morejo vpisati v OŠ Miklavž na Dravskem polju. Prostorska stiska glede na 

večanje vpisanega števila otrok, je do sedaj najhujša, nujno bo šola potrebovala nove učilnice, 

večjo jedilnico in kuhinjo za pripravo šolskih obrokov. Glede na štiri oddelke 1. razredov, se 

bo povečalo tudi število zaposlitev, za učitelja razrednega pouka in drugega učitelja v prvem 

razredu (1,5 zaposlitve). Prav tako bomo zaposlili učitelja SLJ, zaradi upokojitve.  

Z dnem 09.03.2020 se prične obnova športnega igrišča ob šoli. 

Poslovno finančni program vrtca za leto 2020 je podala pomočnica ravnateljice, Urška 

Suhodolčan Homer. Tudi vrtec se srečuje s prostorsko stisko. 

 

Zavod OŠ Miklavž na Dravskem polju si je maksimalno racionalno zastavil plan investicij, 

saj se vsi zavedamo, da dograditev šole pomeni velik finančni zalogaj. 
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Sklep št. 9:  

člani sveta zavoda so soglasno potrdili Program dela, kadrovski in finančni načrt šole in 

vrtca za leto 2020 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 predlog 

kriterijev za vpis otrok v vrtec Vrtiljak in Ciciban za šolsko leto 2020/2021: 

 

PREDLOG KRITERIJEV ZA VPIS OTROK ZA ŠOLSKO LETO  2020/21 

Zap. 

št. 
KRITERIJ 

Število 

točk 

1. Otrok ima stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju. 500 

2. Otrok je vključen v vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo. 80 

3. 

Otrok s stalnim bivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju je bil v šolskem letu 

2019/20 uvrščen na čakalno listo za vstop v vrtec v občini Miklavž na Dravskem polju in ni 

dobil mesta v vrtcu. 

30 

4. 

ZAPOSLENOST STARŠEV (ustrezno obkroži): 

zaposlenost obeh staršev                              DA                    NE 60 

zaposlenost enega starša                              DA                    NE 30 

eno roditeljska družina (samohranilec, samohranilka) DA      NE 60 

 Redna študenta, ki nista v delovnem razmerju, sta oba starša. 60 

 Redni študent, ki ni v delovnem razmerju, je eden od  staršev. 30 

5. 
Družina bo imela s 1.9.2020 oz. v šolskem letu 2020/21 v ta vrtec že vključenega enega ali 

več otrok. 
40 

6. Vpis dvojčkov / trojčkov v vrtec. 10 

7. V vrtec se vključuje otrok, ki bo do vključno 30. 9. 2020 dopolnil starost 11 mesecev ali več. 100 

8. 

V vrtec se vključuje otrok, ki 1. 10. 2020 še ne bo dopolnil starosti 11 mesecev in ima starš 

za vpisanega otroka starševski dopust še po 30. 9. 2020: 
 

Vstop otroka v vrtec je oktobra 2020. 50 

Vstop otroka v vrtec je novembra 2020. 40 

Vstop otroka v vrtec je decembra 2020. 30 

Vstop otroka v vrtec je januarja 2021. 20 

Vstop otroka v vrtec je februarja 2021. 10 

 

Na podlagi 6. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih ima v skladu z odločbo pristojnega organa 

prednost  pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega starši 

predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. V 
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obeh primerih mora imeti otrok stalno bivališče v občini Miklavž na Dravskem polju. K vlogi 

je potrebno priložiti ustrezna dokazila. 

V kolikor kriteriji za sprejem otrok v vrtec ne bodo zadoščali, ker bi otroci zbrali enako 

število točk, glede na število prostih mest v posameznem starostnem obdobju, bodo pri vpisu 

imeli prednost starejši otroci z enakim številom točk.  

Vloge za vpis otroka v vrtec se bodo obravnavale ločeno za enoto vrtca Vrtiljak in enoto vrtca 

Ciciban. 

V kolikor se starši z vpisom v ponujeno enoto ne strinjajo, se ponudi prosto mesto prvemu na 

čakalni lestvici.  

Vključitev otroka v vrtec je možna šele po izteku starševskega dopusta.  

 

Sklep št. 10:  

člani sveta zavoda so soglasno potrdili predlog kriterijev za vpis v vrtec za šolsko leto 

2020/21 z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal. 

 

K tč. 6 

Ravnateljici zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju, Dušanki Mihalič Mali, poteče mandat 

30.09.2020. 

Svet zavoda  

Predsednica sveta zavoda predlaga članom sveta zavoda, da sprejmejo sklep o prostem 

delovnem mestu in razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja zavoda OŠ Miklavž na 

Dravskem polju z dnem 01.10.2020. 

 

Sklep št. 11 

Člani sveta zavoda soglasno potrdijo sklep o prostem delovnem mestu in razpisu 

prostega delovnega mesta ravnatelja zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju z dnem 

01.10.2020 z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal.  

 

Predsednica sveta zavoda predlaga članom sveta zavoda, da sprejmejo sklep o objavi razpisa 

v Uradnem listu RS za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice zavoda OŠ Miklavž na 

Dravskem polju z dnem 01.10.2020.  

 

Sklep št. 12 

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili sklep o objavi razpisa prostega delovnega mesta 

ravnatelja zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju v Uradnem listu RS, z 10 glasovi ZA, 

nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal.  

 

Predsednica sveta zavoda predlaga članom sveta zavoda, da sprejmejo sklep, da je rok za 

oddajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, 8 dni po objavi razpisa v 

Uradnem listu RS. 

 

Sklep št. 13 

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili sklep, da je rok za oddajo prijave z dokazili o 

izpolnjevanju razpisnih pogojev, 8 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS, z 10 

glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal.  

 

Predsednica sveta zavoda seznani člane sveta zavoda, da se bodo prispele vloge hranile v 

tajništvu šole, se evidentirale ter se predale svetu zavoda oz. komisiji sveta zavoda za 

odpiranje in pregled prijav na razpis na delovno mesto ravnatelja/ravnateljice OŠ Miklavž na 

Dravskem polju v odpiranje in preverbo. Za odpiranje in preveritev popolnosti prijav na 
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razpis, se morajo člani sveta zavoda odločiti ali se bodo sestali v popolni sestavi ali se določi 

tričlanska komisije sveta zavoda za odpiranje in pregled prijav na razpis na delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice OŠ Miklavž na Dravskem polju. 

 

Sklep št. 14 

Člani sveta zavoda so se soglasno odločili, da bo prijave z dokazili o izpolnjevanju 

razpisnih pogojev odpirala in preverila popolnost razpisne dokumentacije tričlanska 

komisija sveta zavoda za odpiranje in pregled prijav na razpis na delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice OŠ Miklavž na Dravskem polju, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil 

PROTI in nihče se ni vzdržal.  

 

Predsednica sveta zavoda pozove člane sveta zavoda, da se odločijo o načinu glasovanja o 

izbiri komisije – javno ali tajno.  Člani sveta zavoda se odločijo za javno glasovanje o 

potrditvi tričlanske komisije. 

 

Sklep št. 15 

Člani sveta zavoda so se soglasno odločili za javno glasovanje o potrditvi tričlanske 

komisije za odpira nje in pregled prijav na razpis na delovno mesto ravnatelja OŠ 

Miklavž na Dravskem polju, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal. 

 

Predlagana tričlanska komisija sveta zavoda za odpiranje in pregled prijav na razpis na 

delovno mesto ravnatelja/ravnateljice OŠ Miklavž na Dravskem polju: Darja Majhenič, 

predsednica komisije in dva člana, Stanislav Petek in Darko Smiljan. Komisija se bo po izteku 

roka sestala in pregledala pravočasnost in popolnost vlog.  

 

Sklep št. 16 

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili predlagane kandidate v  tričlansko komisija 

sveta zavoda za odpiranje in pregled prijav na razpis na delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice OŠ Miklavž na Dravskem polju, v sestavi Darja Majhenič – 

predsednica komisije, člana sta Stanislav Petek in Darko Smiljan, z 10 glasovi ZA, nihče 

ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal.  

 

Po odpiranju prijav na razpis, mora svet zavoda pridobiti pisno obrazložena mnenja o 

kandidatih s strani lokalne skupnosti,  sveta staršev šole in sveta staršev vrtca ter mnenje 

učiteljskega zbora, vzgojiteljskega zbora, ki si ga pridobi s tajnim glasovanjem. Rok za 

oddajo obrazloženega mnenja je 20 dni po zaprosilu. Po pridobitvi mnenj se sestane svet 

zavoda in odpre razpravo o kandidatih in opravi glasovanje.  

 

 

K tč. 8 

 

a) Ravnateljica predlaga naslednjo dopolnitev v LDN za šolsko leto 2019/2020: v šolskem 

letu 2019/2020 se bo izvajal krožek likovno snovanje za 6. in 9 .razrede. Krožek bo 

izvajala nova učiteljica LUM. 

 

Sklep št. 17  

Člani sveta zavoda so se soglasno potrdili dopolnitev LDN 2019/20 – izvajanje krožka 

likovno snovanje, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal. 
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b) Ravnateljica je na svet zavoda podala vlogo za izdajo sklepa o plačilu delovne uspešnosti 

ravnatelja iz naslova povečanega obsega dela v višini 10 % pri plači za mesec marec 2020  

(priloga: vloga ravnateljice z obrazložitvijo).  

Vlogo za izdajo soglasja k sklepu Sveta zavoda za  izplačilo delovne uspešnosti 

ravnateljice iz naslova povečanega obsega dela, pošljemo pristojnemu organu Občine 

Miklavž na Dravskem polju. 

 

SKLEP ŠT. 18 

Svet zavoda, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil PROTI in nihče se ni vzdržal,  potrdi predlog 

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

za mesec marec 2020, ravnateljici zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju.  

 

c) Informacija o pojavi korona virusa v Sloveniji, je dosegla tudi zavod OŠ Miklavž na 

Dravskem polju. Ravnateljica pove, da je zavod že izdal prva navodila za preprečevanje  

Pojava virusa v zavodu. Starši naj vstopajo le v nujnih primerih, v vrtec naj se ne 

prinašajo lastne plišaste igrače. 

 

K tč. 7 

Delo ravnateljice za leto 2019 oceni svet zavoda na podlagi letnega poročila. V ta namen 

MIZŠ pripravi obrazec, kot pripomoček pri ugotavljanju delovne uspešnosti ravnatelja. 

Ravnateljica je dosegla 100 % delovno uspešnost. Delovna uspešnost  tudi v letu 2020 za leto 

2019 ni izplačljiva. 

 

 

Sklep št. 19:  

Člani sveta zavoda so potrdili oceno dela ravnateljice zavoda za leto 2019,  z 10 glasovi 

ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 

 

Zapisala:        Predsednica sveta zavoda: 

Sabina Adamič       Darja Majhenič 
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