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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 

 
4. seje sveta zavoda, ki se je odvijala dne 28. 5. 2020 ob 16.30 uri v zbornici OŠ Miklavž na 

Dravskem polju. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled prisotnosti  

2. Branje zapisnika pretekle seje in 2. korespondenčne seje 

3. Izbira kandidata za ravnatelja/ ravnateljico zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju 

4. Seznanitev z izbiro delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21 

5. Razno 

 

 

K tč. 1 

Prisotnih je bilo 10 članov sveta zavoda. Prisotnost na seji je opravičila predstavnica vrtca Ciciban 

Godec Jana. 

Predsednica sveta zavoda Darja Majhenič je pozdravila vse prisotne, ugotovila, da je seja sklepčna 

in nadaljevala z  vodenjem seje. 

 

Prebran je bil dnevni red seje. Predsednica sveta zavoda je predlagala, da se v dnevnem redu pred 2. 

točko  (branje zapisnikov), uvrsti 3. točka dnevnega reda (izbira kandidata za ravnatelja). Kot razlog 

je navedla, da se je predstavnica sveta zavoda vrtca Vrtiljak opravičila, ker mora iz osebnih 

razlogov sejo zapustiti pred koncem, vendar bi želela biti prisotna ob glasovanju o izbiri kandidata 

za ravnatelja OŠ Miklavž na Dravskem polju. Člani sveta zavoda so se s predlogom soglasno 

strinjali. 

Sicer k dnevnemu redu bilo pripomb.  

 

Sklep št. 1:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili dnevni red 4. seje sveta zavoda skupaj z zamenjavo 

točk dnevnega reda, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal. 

 

K tč. 3 

Predsednica sveta zavoda je prisotne seznanila s kronološkim potekom razpisa za ravnatelja. Na 

razpis je pravočasno prispela samo ena vloga, to je vloga aktualne ravnateljice, Dušanke Mihalič 

Mali. Pridobljena mnenja sveta staršev vrtca in šole, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora ter 

ustanoviteljice je predsednica članom sveta prebrala, mnenja so priloga temu zapisniku.  

Na podana mnenja ni bilo pripomb. 

 

Članom sveta zavoda je predsednica predstavila, da imajo možnost javnega ali tajnega glasovanja o 

izbiri kandidata za ravnatelja OŠ Miklavž na Dravskem polju.  Opredelili so se za javno glasovanje.  

 

Sklep št. 2:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili odločitev za javno glasovanje o izbiri kandidata za 

ravnatelja zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju, z 10 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče 

se ni vzdržal. 
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Predsednica sveta zavoda je predlagala naslednje glasovanje: ker je na razpis za ravnatelja OŠ 

Miklavž na Dravskem polju prispela samo ena vloga, to je vloga aktualne ravnateljice, Dušanke 

Mihalič Mali, člani sveta zavoda glasujejo z besedami »se strinjam« ali »se ne strinjam« z izbiro 

kandidata za ravnatelja OŠ Miklavž na Dravskem polju. 

 

Sklep št. 3:  

Člani sveta zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju so se soglasno strinjali z izbiro edine 

kandidatke za ravnateljico zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju, Dušanke Mihalič Mali z 

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

 

V skladu z dogovorom je sejo zapustila predstavnica sveta zavoda iz vrtca Vrtiljak.  

 

K tč. 2 

Prebran je bil zapisnik pretekle seje in korespondenčne seje. K zapisnikoma ni bilo pripomb. 

 

Sklep št. 4:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik pretekle seje sveta zavoda in 2 

korespondenčne seje z 9 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal. 

 

K tč. 4 

Predsednica sveta zavoda je člane obvestila, da je svet staršev zavoda OŠ Miklavž na Dravskem 

polju v mesecu maju 2020 že potrdil izbiro delovnih zvezkov skupaj s seznanitvijo vrednosti 

kompletov po posameznih razredih, ki jih bodo učenci uporabljali v šolskem letu 2020/21.  

Z izbiro in vrednostjo kompletov je predsednica seznanila tudi člane sveta zavoda. 

. 

Sklep št. 5:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili seznanitev z izbiro delovnih zvezkov in vrednostjo 

kompletov za posamezne razrede za šolsko leto 2020/2021, z 9 glasovi ZA, nihče ni bil proti in 

nihče se ni vzdržal. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.00. 

 

 

Zapisala: 

Sabina Adamič              Predsednica sveta zavoda: 

                 Darja Majhenič 
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