
 

  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 staršev,  

                                                 ki je bila dne 30. 05. 2022, ob 16.30 uri,  

                                             v jedilnici OŠ Miklavž na Dravskem polju. 

 

Prisotni:  

22 članov sveta staršev, ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, pomočnik ravnateljice Zvonko 
Trstenjak, pomočnica ravnateljice dr. Katarina Germšek, predstavnica predmetne stopnje Nevenka 
Gselman, predstavnica razredne stopnje Lidija Vinter, vodja podružnice Alenka Primec in organizator 
prehrane Leandra Mernik. 
 
Odsotni:  
Odsotnost so opravičili predstavniki staršev 1.d, 5.c, 6.a. in 8.b razreda, svojo odsotnost je opravičila 
tudi pedagoginja Vesna Jelen Godunc, odsotni pa so bili še predstavniki staršev 1.a., 1.c, 6.b in 8.c. 
razreda.  
 
Dnevni red: 

 

1. Pozdrav in pregled prisotnosti ter potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika pretekle seje 

3. Potrditev seznama  izbora  delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 

4. Pregled  dela 2021/2022  

5. Poročilo o  vzgojnem delovanju v šolskem letu 2021/22 

6. Poročilo organizatorja šolske prehrane 

7. Razno  

 

Točka 1: Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednica Sveta staršev je preverila prisotnost in ugotovila, da je seja sklepčna.  
 
SKLEP ŠT. 1: 
Člani Sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili dnevni red 3.  redne seje Sveta 
staršev. 
 
Točka 2: Potrditev zapisnika pretekle seje  
 
Zapisnik 2. seje Sveta staršev je bil predstavnikom staršev poslan preko elektronske pošte, 
predstavniki Sveta staršev so ga pregledali in nanj niso podali pripomb, zapisnik so soglasno 
potrdili. 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Člani Sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili zapisnik 2.seje Sveta staršev. 



 

 
 
 
Točka 3: Potrditev seznama DZ in nabavne cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 
 
Ravnateljica je seznanila predstavnike  Sveta staršev s  kompleti delovnih zvezkov in nabavnimi 
cenami le-teh po posameznih razredih za šolsko leto 2022/2023. Svet staršev potrjuje seznam 
delovnih zvezkov  za posamezni razred za šolsko leto 2022/2023. 
 
Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023: 
1.razred:  
NOVI PRIJATELJI - MATEMATIKA 1- samostojni delovni zvezek za matematiko v 1.razredu osnovne 
šole, 3 deli ROKUS-KLETT 
cena 15,50 €, delovne zvezke nabavi šola. 
 
2.razred:  
NOVI PRIJATELJI – MATEMATIKA 2 , samostojni delovni zvezek za matematiko 2. razred osnovne 
šole, 3 deli ROKUS-KLETT cena 16,40 €,  delovne zvezke nabavi šola. 
 
NOVI PRIJATELJI – SLOVENŠČINA 2 , samostojni delovni zvezek za slovenščino 2. razred osnovne 
šole, 2 dela ROKUS-KLETT cena 16,40 €,  delovne zvezke nabavi šola. 
 
3.razred:  
NOVI PRIJATELJI – MATEMATIKA 3 , samostojni delovni zvezek za matematiko 3. razred osnovne 
šole, 3 deli ROKUS-KLETT cena 16,40 €,  delovne zvezke nabavi šola. 
 
NOVI PRIJATELJI – SLOVENŠČINA 3 , samostojni delovni zvezek za slovenščino 3. razred osnovne 
šole, 2 dela ROKUS-KLETT cena 16,40 €,  delovne zvezke nabavi šola. 
     
4.razred:  
RADOVEDNIH PET 4 samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 4. razredu osnovne šole        
(2 dela), ROKUS-KLETT cena 17,50 € 
RADOVEDNIH PET 4 samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole               
(4-je deli), ROKUS- KLETT cena 21,50 € 
YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole,                                            
MKT cena 16,90 € 
Skupna nabavna cena DZ: 55,90 € 
 
Delovni zvezek za neobvezni izbirni predmet – nemščina 
ICH UND DEUTSCH 1 NEU, delovni zvezek za nemščino, kot prvi tuj jezik v 4. razredu osnovne šole 
ZALOŽBA OBZORJA cena 15,90 €   
Skupna nabavna cena z DZ za neobvezni izbirni predmet nemščina: 71,80 € 
 
5.razred 
RADOVEDNIH PET 5 samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 5. razredu osnovne šole       
(2 dela), ROKUS-KLETT cena 18,50 € 
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5 delovni zvezek za mat. v 5. razredu osnovne šole,                        
DZS cena 18,20 € 
YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osnovne šole,                                            
MKT cena 16,90 € 



 

Skupna nabavna cena DZ: 53,60 € 
 
Delovni zvezek za neobvezni izbirni predmet – nemščina 
ICH UND DEUTSCH 2 NEU, delovni zvezek za nemščino, kot prvi tuj jezik v 5. razredu osnovne šole 
ZALOŽBA OBZORJA cena 17,90 €   
 
Skupna nabavna cena z DZ za neobvezni izbirni predmet nemščina:  71,50 €. 
 

6.razred 
SLOVENŠČINA 6, 1. del samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 6. razredu osnovne šole  
MKZ  cena 8,90 € 
SLOVENŠČINA 6, 2. del samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 6. razredu osnovne šole,  
MKZ cena 8,90 € 
PROJECT 1, 4. izdaja, učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole, MKT cena  21,90 € 
PROJECT 1, 4. izdaja, delovni zvezek s CD-jem za angleščino v 6.razredu osnovne šole, cena 19,90 €    
DOTIK NARAVE 6, samostojni delovni zvezek, ROKUS KLETT cena  14,50 € 
PRAVA TEHNIKA 6, učni komplet z delovnimi listi s praktičnim gradivom in kodo z dostopom do 
brezplačnega e-učbenika, ROKUS-KLETT cena 22,10 € 
 
Skupna nabavna cena DZ: 96,20  
 
Delovni zvezek za neobvezni izbirni predmet – nemščina 
Prima-Los gehts! Deutsch für Kinder, Band 2, delovni zvezek  za neobvezni izbirni predmet nemščina, 
ZALOŽBA CORNELSEN   cena 9,99 €   
 
Skupna nabavna cena z DZ za neobvezni izbirni predmet nemščina:  106,19 €. 
 
7.razred   
SLOVENŠČINA 7, 1. del  samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 7.razredu osnovne šole, 
MKZ cena  8,90 € 
SLOVENŠČINA 7, 2. del  samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 7.razredu osnovne šole, 
cena  8,90 € 
PROJECT 2, 4. izdaja, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole, MKT cena 21,90 € 
PROJECT 2, 4. izdaja, delovni zvezek s CD-jem za angleščino v 7.razredu osnovne šole, cena 19,90 € 
DOTIK NARAVE 7, samostojni delovni zvezek, ROKUS KLETT cena  14,50 € 
PRAVA TEHNIKA 7, učni komplet z delovnimi listi s praktičnim gradivom in kodo z dostopom do 
brezplačnega e-učbenika, ROKUS-KLETT cena 22,10 € 
Skupna nabavna cena DZ: 96,20 € 
   
DZ za obvezni izbirni predmet - nemščina 
GENI@L KLICK A1 delovni zvezek s CD-jem za nemščino v 7. razredu, cena 15,99 € 
Skupna nabavna cena z DZ za obvezni izbirni predmet: 112,19 €  
 
8. razred 
SLOVENŠČINA 8, 1. del samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 8. razredu osnovne šole,    
MKZ cena 8,90 € 
SLOVENŠČINA 8, 2. del  samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 8. razredu osnovne šole,  
MKZ cena 8,90 € 
PROJECT 3, 4. izdaja, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole,  MKT cena 21,90 €  
PROJECT 3, 4. izdaja, delovni zvezek s CD-jem za angleščino v 8.razredu osnovne šole, cena 18,90 € 
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Skupna nabavna cena DZ: 59,60 € 
 
DZ za obvezni izbirni predmet – nemščina 
GENI@L KLICK A1, delovni zvezek s CD-jem za nemščino v 8. razredu, cena 15,99 € 
Kupijo samo učenci, ki bodo v šolskem letu 2022/23 prvič obiskovali obvezni izbirni predmet nemščina. 
Učenci, ki so v šolskem letu 2021/22 že obiskovali obvezni izbirni predmet nemščina v 7. razredu, ga že 
imajo. 
 
Skupna nabavna cena z DZ za obvezni izbirni predmet: 75,59  € 
 
9.razred: 
SLOVENŠČINA 9, 1. del   samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 9. razredu osnovne šole,    
MKZ cena 8,90 € 
SLOVENŠČINA 9, 2. del   samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 9. razredu osnovne šole,  
MKZ cena 8,90 € 
PROJECT 4, 4. izdaja, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole, MKT cena  21,90 € 
PROJECT 4, 4. izdaja, delovni zvezek s CD-jem za angleščino v 9.razredu osnovne šole, cena 19,90 € 
Skupna nabavna cena DZ: 59,60 € 
 
DZ za obvezni izbirni predmet – nemščina 
KLASSE! A2.2,  delovni zvezek za nemščino, ROKUS KLETT cena 11,70 € 
 
Skupna nabavna cena z DZ za obvezni izbirni predmet: 71,30  € 
 
Seznam potrebnih delovnih zvezkov za posamezni razred je predlagal strokovni aktiv za posamezni  
predmet na podlagi strokovne presoje in ga predal ravnateljici v vpogled in potrditev. 
Ga. Simona Marko je postavila vprašanje glede izbire učbenika in delovnega zvezka pri angleščini, 
ravnateljica je povedala, da  bodo učiteljice angleščine pripravile  utemeljitev. 
 
SKLEP ŠT. 3:  
Svet staršev  se seznani s seznamom DZ in s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov za 
posamezni razred za šolsko leto 2022/2023 in soglasno potrdi seznam delovnih zvezkov za 
šolsko leto 2022/2023 za vsak posamezni razred.. 
Člani Sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili seznam delovnih zvezkov za šolsko 

leto 2022/2023. 
 

Točka 4: Pregled  dela v šolskem letu 2021/2022  
 
Ravnateljica zavoda je povedala, da je realizacija dela  v tem šolskem letu, ki so ga še vedno 
zaznamovali ukrepi in  epidemija korona virusa izvedena skoraj v celoti, seveda ob upoštevanju vseh 
navodil MIZŠ in NIJZ. Pravila šolskega reda so se  sproti dopolnjevala in posodabljala glede na dano 
situacijo in navodila, učenci so še vedno bili omejeni na svoje razrede, ob sproščanju ukrepov pa so bila 
dovoljena  druženja v jedilnici po posameznih razredih  in na zunanjih igriščih, povečalo pa se je 
sodelovanje med učenci, razredniki in starši. 
Ob zaključku šolskega leta bodo učitelji podali temeljito evalvacijsko poročilo o delu za  posamezni 
predmet, o vzgojnih problemih in pomanjkljivostih znanja, ki  jih opažajo pri učencih. Zavedati pa se je 
potrebno, da niso pomembne samo ocene, ampak predvsem medsebojni odnosi in spoštovanje med 
učenci samimi in do učiteljev ter ostalih zaposlenih. 
Do konca šolskega leta se bodo realizirale v celoti tudi šole v naravi, za 3. 5. in  7. razred. 
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Tudi to šolsko leto so potekala številna tekmovanja na različnih področjih, udeležba naših učencev je 
bila velika in na njih so učenci, dosegli izjemno dobre rezultate, od zlatih, srebrnih in bronastih priznanj. 
Na šoli je v začetku meseca maja potekalo Nacionalno preverjanje znanja-NPZ za 6. in 9. razrede iz 
predmetov Matematika, Slovenščina, tuj jezik- Angleščina.   
Na šoli smo izdali tudi šolsko glasilo MIK, kjer so se učenci predstavili s svojimi zapisi, izdelki in 
ustvarjanji, v zapisih je marsikateri učenec opisal svoje občutke, strahove in počutje v tem šolskem letu. 
Izvedena sta bila tudi 2.starševska večera, namenjena predvsem prepoznavanju težav otrok, tako v 
šolskem kot domačem okolju. V letošnjem šolskem letu  na šoli potekajo tudi razredni izpiti za otroke, ki 
se šolajo od doma. 
Ravnateljica je seznanila predstavnike staršev z nekaj podatki o naslednjem šolskem letu in sicer, da bo 
na šoli 30 oddelkov, 1. razredi bodo 3, učenci iz 5. razredov so že razporejeni v 6. razrede, ki so 
sestavljeni iz učencev iz  vseh štirih razredov, tako iz podružnice kot iz matične šole. Poudarila pa je 
predvsem, da upa na dokončanje učilnic in jedilnice, tako da se lahko novo šolsko leto za učence začne 
v novi prostorih, brez stresa in selitev učilnic po celotni šoli. 
   
SKLEP ŠT. 4: 
Člani Sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili seznanitev s pregledom dela v 

šolskem letu 2021/2022. 
 
Točka 5: Poročilo o vzgojnem delovanju v šolskem letu 2021/2022  
Poročilo o vzgojnem delovanju na šoli v tem šolskem letu je podala ravnateljica, zaradi opravičene 
odsotnosti pedagoginje Vesne Jelen Godunc. V tem šolskem letu je bilo na šoli opaziti povečano število 
neprimernega vedenja učencev. Vsi razredniki so na prvem roditeljskem sestanku seznanili starše z 
vzgojnim delovanjem šole in prav tako učence, ki jih tekom šolskega leta večkrat seznanjajo s Pravili 
šolskega reda, Hišnim redom ter Vzgojnim načrtom. Z učenci so se pogovorili tudi o ničelni toleranci do 
nasilja in o nevarnostih kot o posledicah ob neupoštevanju pravil. Razredniki spremljajo vedenje 
učencev in vodijo zapise v portfolio  vsakega učenca.  
V tem šolskem letu je bilo izrečenih 60 vzgojnih opominov, od tega 51 prvih opominov, 8 drugih 
opominov in 1 tretji opomin, kar pomeni, da  je bil učenec, ki mu je bil izrečen 3. opomin prešolan na 
drugo šolo. Opomini so bili učencem izrečeni, zaradi fizičnega in psihičnega nasilja med vrstniki, zaradi 
objave neprimerne vsebine na družbenih omrežjih, zaradi uživanja, preprodajanja nedovoljenih 
psihoaktivnih sredstev – weip, zaradi nepooblaščenega snemanja in posredovanja posnetkov, zaradi 
neopravičenih izostankov, zaradi nespoštljivega odnosa do sošolcev in učiteljev ter neprimernih izrazov.  
Ravnateljica pa je seznanila predstavnike staršev tudi o incidentu, ki se je zgodil v preteklem tednu, ko 
je učenec  9. razreda skupaj  s svojim sošolcem v šolo prinesel pištolo airsoft in z njo prestrašil učence 
6. razreda , šola je nemudoma poklicala policijo, ki je učencu pištolo zasegla ter uvedla postopek zoper 
mladoletno osebo. Razredniki so se z učenci o tem pogovorili ter povedali, da uporaba nikakršnega 
orožja ni dovoljena  in  o tem  se je potrebno pogovarjati tako v šoli kot tudi doma. Glede na to, da je 
vsa zadeva še v postopku na policiji, drugih informacij ni mogoče posredovati, za navedenega učenca 
pa šola vodi postopek za izrek vzgojnega ukrepa in sankcij.   

 
Strokovni delavci na šoli pa ugotavljajo, da se v večini učenci dobro odzivajo na vso situacijo, vendar 
potrebujejo vodenje, svetovanje in podporo odraslih.  
 
SKLEP ŠT. 5: 
Člani Sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili seznanitev s poročilom o vzgojnem 

delovanju v šolskem letu 2021/2022. 
 
 
 



 

Točka 6: Poročilo organizatorja šolske prehrane  
 
Organizator prehrane na šoli ga. Leandra Mernik je podala poročilo o organizaciji, nabavi in pripravi 
obrokov za učence šole. V šolski kuhinji se  pripravljata dva obroka; malica in kosilo. Dnevno se 
pripravlja v povprečju 640 malic in 554 kosil.  
Pri izboru jedi in sestavi jedilnika poskrbimo, da je šolska prehrana raznovrstna, raznolika, uravnotežena 
in usmerjena k zdravemu načinu prehranjevanja. Pri oblikovanju jedilnikov upoštevamo prehrambena 
priporočila, ki so v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah in 
Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja. Tudi učenci  predlagajo jedi, ki jih umestimo v jedilnik, z 
ustrezno kombinacijo jedi.  Uravnoteženo šolsko prehrano lahko zagotavljamo z obroki, ki so 
sestavljeni, iz kombinacij različnih živil iz vseh skupin živil. Priporočene kombinacije dajejo prednost 
sadju in zelenjavi, polnovrednim žitnim izdelkom, mleku in mlečnim izdelkom, živilom z manj 
maščobami, ribam, kakovostnim maščobam, pitju manj sladkih pijač. V vsak obrok je vključena 
zelenjava ali sadje. Občasno  učencem ponudimo živila, ki si jih želijo, torej energetsko gostejša živila, 
vendar v omejeni količini in kombinaciji s priporočenimi živili. Zavedamo se, da je zdrava prehrana še 
posebej pomembna v obdobju odraščanja. Učencem v tem obdobju zagotavljamo pestro, mešano, 
hranilno ustrezno gosto prehrano, ki je po energijski in hranilni sestavi prilagojena starosti in stopnji 
telesne dejavnosti. Poudarjamo zdrave prehranjevalne navade.  Šola je vključena v Shemo šolskega 
sadja, katere namen je vzpodbuditi otroke k večjemu uživanju sadja in zelenjave.  
Pri pripravi obrokov upoštevamo načela HACCP-sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov. 
Uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane vse šolsko leto izvajata Zavod za zdravstveno varstvo 
Maribor in Zdravstveni inšpektorat RS. Kulturi prehranjevanja posvečamo veliko pozornosti. Šolska 
kuhinja pripravlja tudi dietne obroke za 17 učencev. Dietni obroki (različne diete - laktozna intoleranca – 
brez laktoze in mlečnih izdelkov, alergija na jajca, oreščke, konzervanse, razne dodatke, kokos, soja, 
oreščki, brez kravjega mleka, alergija na pšenico) se pripravljajo za učence, ki predložijo zdravniško 
potrdilo o medicinsko indicirani dieti.  Zaposlenega imamo tudi dietnega kuharja.  
Med učenci, učenci z dietami in starši smo mesca februarja  izvedli anketo o zadovoljstvu s šolsko 
prehrano in zadovoljstvu z dejavnostmi, ki vzpodbujajo zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. 
Analiza anket je objavljena na spletni strani šole pod zavihkom Prehrana. Rezultati ankete kažejo, da je 
večina učencev s šolsko prehrano zadovoljna. Zadovoljstvo s šolsko prehrano v višjih razredih upada. 
Mnenja drugih učencev imajo velik vpliv, prav tako prehranjevalne navade doma. Učenci si večinoma želijo več 
jedi, ki pa po smernicah sodijo med odsvetovane. Šolski obroki vsebujejo različna živila oz. jedi. V 
kolikor učenec zaužije vse potrebne obroke, torej ne izpušča zajtrka in poje vse ponujene jedi, obroki 
količinsko zadoščajo. Šolska dopoldanska malica predstavlja premostitveni obrok med zajtrkom in 
kosilom in ne nadomešča zajtrka. Šolska prehrana je sestavni del celodnevne prehrane šolarja, vendar 
ne more v celoti nadomestiti prehrane doma. 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Člani Sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA potrdili seznanitev s poročilom organizatorja 

šolske prehrane. 
 

Točka 7: Razno 
Predstavnica 2.a razreda je postavila vprašanje ali so seznami učbenikov in delovnih zvezkov za novo 
šolsko leto objavljeni oz. če se že lahko nabavijo, pomočnik ravnateljice je povedal, da so seznami že 
objavljeni in posredovani naprej v knjigarne.  
Predstavnik 7. c razreda je podal mnenje, da bi tudi straši morali biti bolj pozorni kaj se dogaja v okolici 
šole, po poti iz šole,  v samem kraju bivanja ter se za pomoč mogoče, kdaj obrniti tudi na policijo. 
Ravnateljica pojasni, da otrokova pot v šolo in iz šole ne spada pod okrilje šole, zato tudi šola nima 
pravne podlage za sankcioniranje.  



 

Predstavnico 2. c razreda  je zanimalo  zakaj  učenci 5. razredov ne napredujejo v 6.razred v isti sestavi 
otrok, ampak se med seboj pomešajo po razredih. Ravnateljica pove, da se 6. razredom na matični šoli 
priključijo učenci iz podružnice Dobrovce, zato se razredi formirajo uravnoteženo glede na število 
dečkov in deklic, učencev iz podružnice, predvsem pa iz vidika spoznavanja novih sošolcev in sošolk. 
Predstavnico 2.a razreda je zanimalo, ali šola organizira varstvo otrok v času poletnih počitnic. 
Ravnateljica pove, da bo na  šoli organiziran  projekt »Hura, prosti čas« in sicer prvi  teden v času 
počitnic, to je od 27.6.2022 do 01.07.2022.  
Predstavnica 3. c razreda pa je pohvalila organizacijo druženja otrok iz različnih držav v okviru projekta 
Erasmus- GREEN CROSSROADS, ki je potekal na naši šoli od  27.5. – 31. 5. 2022 

 
Ob zaključku seje se je ravnateljica zahvalila vsem predstavnikom Sveta staršev  za sodelovanje in 
udeležbo na vseh sejah Sveta staršev v letošnjem šolskem letu in jim zažela vse lepo še naprej. 
 
Predsednica Sveta staršev se je zahvalila za udeležbo in sejo zaključila ob 18.30. 

 
Zapisala:       Predsednica Sveta staršev: 
Zdenka Krajnc          Simona Marko 


