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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. redne seje Sveta staršev zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju (šole in vrtca),  

ki je bila dne 23. 02. 2023, ob 16.30 uri,  

v jedilnici OŠ Miklavž na Dravskem polju 

 

Prisotni:  

34 članov Sveta staršev zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju, ravnateljica zavoda Dušanka 

Mihalič Mali, pomočnik ravnateljice Zvonko Trstenjak, pomočnica ravnateljice dr. Katarina 

Germšek,  vodja Podružnice Alenka Primec, predstavnica razredne stopnje 1-5 Lidija Vinter, 

predstavnica predmetne stopnje 6-9 Nevenka Gselman, Urška Suhodolčan Homer – pomočnica 

ravnateljice za vrtec, Ksenija Rodeš – vodja enote vrtca Ciciban. 

 

Odsotni:  

Odsotnost so opravičili predstavniki staršev: 4.a, 6.d, 8.b razreda in predstavniki skupin: Žogice, 

Sovice, Pikapolonice, Mehurčkov, Raziskovalcev. Odsotni pa so bili še: predstavnik 5.a razreda, 

predstavniki skupin: Metulji, Mavrice in Želvice.   

 

Dnevni red: 

 

1. Pozdrav in pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju 

3. Osnutek Letnega poročila s samoevalvacijo  za leto 2022 za OŠ Miklavž na Dravskem 

polju in vrtec Miklavž 

4. Osnutek programa dela, finančni in kadrovski načrt 2023 

5. Poročilo o zaključku 1. ocenjevalnega obdobja v OŠ in realizacija programa v vrtcu 

september 2022 – februar 2023 

6. Razno  

 

Točka 1: Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

 

Predsednica Sveta staršev  zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju je pozdravila vse prisotne 

predstavnike na seji, nato je preverila prisotnost in ugotovila, da je seja sklepčna in jih 

seznanila z dnevnim redom. 

 

SKLEP ŠT. 1: 

Člani Sveta staršev zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju so soglasno, s 34 glasovi 

ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili dnevni red 3. redne seje Sveta 

staršev. 
 

Točka 2: Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev   

 

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev  je bil predstavnikom staršev poslan preko elektronske 

pošte, predstavniki Sveta staršev zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju so zapisnik 

pregledali in nanj niso podali pripomb, zapisnik pretekle seje so soglasno potrdili. 
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SKLEP ŠT. 2: 

Člani Sveta staršev zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju so soglasno, s 34 glasovi 

ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili zapisnika 2. redne seje Sveta 

staršev. 
 

Točka 3: Osnutek Letnega poročila s samoevalvacijo za leto 2022 za OŠ Miklavž na 

Dravskem polju in vrtec Miklavž 

Letno poročilo šole in vrtca za leto 2022 je podala ravnateljica zavoda in poudarila, da je bilo leto 

2022 posebno leto, saj so v prvi polovici leta še vedno veljali ukrepi in priporočila NIJZ za zajezitev 

širjenja corona virusa. Kljub temu je bil pouk realiziran v celoti, realizirane so bile tudi vse šole v 

naravi, dejavnosti ob pouku, kolesarski izpit in druge skupinske aktivnosti v skladu z LDN. Prav 

tako je realiziran v celoti plan dela v vrtcu.  

V mesecu maju bo za svet staršev pomembna seja. Potrjevali se bodo delovni zvezki. Svet staršev 

potrjuje izbor delovnih zvezkov za posamezni razred, na vrednost oz. ceno pa starši nimajo vpliva, 

saj je ta določena s strani založnikov. Za izbor delovnih zvezkov se odloča stroka po strokovnih 

aktivih. 

 

Letno poročilo se nanaša na šolsko leto 2021/2022, finančno poročilo pa na koledarsko leto 2022. 

Zavod kot celota je bil v koledarskem letu 2022 uspešen v doseganju poslovanja s pozitivnim 

izidom, vsa sredstva so se porabljala strogo namensko, vodijo se  evidence prihodkov in odhodkov, 

prav tako se vodijo evidence ločeno za osnovna sredstva in drobni inventar ter terjatve in obveznosti.  

Zavod kot celota je leto 2022 zaključil z 3.243,85 € presežka prihodkov nad odhodki. Po obračunu 

Davka od dohodka pravnih oseb v višini 72,24 € se presežek v višini 3.171,61 € prenese na presežek 

preteklih let in ostane nerazporejen. 

Plan je realiziran v višini 101,1 %. Procent realizacije je višji od planirane predvsem za sredstva, ki 

smo jih prejeli na osnovi prijave na projekt Erazmus + in ob pripravi finančnega načrta še nismo 

vedeli ali bomo izbrani. 

 

Vsako leto poslovanje zavoda pregleda tudi zunanja revizijska služba. Revizija v letu 2022 za leto 

2021, je še v postopku. 

 

Ravnateljica je izpostavila tudi plačilno nedisciplino staršev. Zavod skrbi, da je zapadlih terjatev čim 

manj. Redno se pošiljajo opomini, nato opomini pred tožbo, nato se terjatve predajo v izvršbo, kar 

pomeni za dolžnike-starše velik dodatni strošek (strošek izvršitelja, sodni stroški in zamudne 

obresti). Pri izterjavi dolgov na podlagi izvršb, nam aktivno pomaga odvetniška pisarna. Ravnateljica 

naglasi, da šola uporabi vse možnosti pomoči pri plačilu šolskih obveznosti staršem, ki so socialno 

ogroženi.   

Dograditev šole je potekala zelo dolgo, šoli je prinesla dodatne stroške, nekatere je šola pokrila iz 

lastnih sredstev: nova konvekcijska pečica in plinski kotel v kuhinji. Druge večje nabave: mobilne 

table, interaktivni zasloni, prenosni računalniki, zamrzovalna omara, interaktivni zasloni, 

prezračevalna naprava, 3D tiskalnik in laser za graviranje – projekt Spirit, knjige za knjižnico, stojala 

za skiroje je financiral SPV, menjava SDD diskov. 

Za vrtec so bile večje nabave: klima, inox blok miza-pult, inox regal, inox vozička, stoli za 

vzgojiteljice, ležalniki, motorna kosa in pihalnik listja. 

 

Poročilo o samoevalvaciji za leto 2022 za šolo je podala pomočnica ravnateljice, dr. Germšek 

Katarina. Samoevalvacija za leto 2022 je bila pripravljena na temo: Evalvacija preventivnega in 

vzgojnega delovanja šole v šolskem letu 2021-2022. Evalvacija zajema preventivno delovanje šole, 

vzgojno delovanje šole in analizo vzgojnega delovanja po vzgojno – izobraževalnih obdobjih za 

šolsko leto 2021- 2022. K samoevalvaciji šole je predstavnica 1.b razreda postavila vprašanje ali je 

zaprtje šol, v času covid- omejitev, vplivalo na vzgojno problematiko na šoli. Ravnateljica odgovori, 

da je zaprtje šol nekoliko vplivalo na vztrajnost učencev, na vedenjska odstopanja pa ne. 
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Samoevalvacijo za leto 2022, za vrtec, na temo Zadovoljstvo uporabnikov, je predstavila pomočnica 

ravnateljice, Urška Suhodolčan Homer. Pripravljen je bil anketni vprašalnik za starše s petimi 

vprašanji, kako so starši zadovoljni z delom vrtca. Rezultati ankete so pokazali, da starši ocenjujejo, 

da njihov otrok rad obiskuje vrtec.  

 

SKLEP ŠT. 3: 

Člani Sveta staršev so soglasno, s 34 glasovi ZA potrdili, nihče ni bil proti in nihče se ni 

vzdržal, seznanitev z Osnutkom Letnega poročila šole in vrtca in s samoevalvacijo šole 

in vrtca za leto  2022. 
 

 

Točka 4: Osnutek programa dela, finančni in kadrovski načrt 2022 

Ravnateljica zavoda je predstavila osnutek Program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2023. 

Povedala je, da je osnovni namen obiskovanja šole pridobivanje znanja. Samo na temelju spoštljivih 

in strpnih medsebojnih odnosov lahko skupno delo postane veselje in dobra pot k uspehu, glavno 

vodilo naj bo sodelovanje, medsebojno spoštovanje in odgovornost.  

Zavod sodeluje v mednarodnih projektih, ki so financirani iz evropskih skladov. Zaposleni pridobijo 

v teh projektih veliko izkušenj tako na področju šolske, kot tudi predšolske vzgoje. V letu 2023 bo 

potekala tudi izmenjava učencev. Projekti so vključeni v vizijo šole. 

 

V kadrovskem načrtu zavoda se predvideva, da se bo novo šolsko leto pričelo z obstoječim številom 

zaposlenih. Zaradi treh delavcev, ki odhajajo v pokoj, bo šola zaposlila nove sodelavce.  S 

pridobivanje kadrov zaenkrat nimamo težav.  

 

Finančni načrt zavoda za leto 2023 je usklajen po prejetem sprejetju proračuna Občine Miklavž na 

Dravskem polju, vendar še ni potrjen.  V plan nabave osnovnih sredstev za šolo smo vključili nabavo 

knjig za knjižnico, opreme v kuhinji, računalnika za računovodstvo, ognjevarno omaro za potrebe 

hrambe dokumentacije za športne učitelje, barvanje učilnic na 1. VIO in na Podružnici, za vrtec pa 

brušenje parketa, nabava vozičkov, prenosnih računalnikov, izdelava strehe za peskovnike. 

Ravnateljica pove, da ustanoviteljica planira poletno varstvo za učence 1., 2. in 3. razreda 

(eventuelno 4. razreda). V planu sta 2 skupini po 15 učencev, varstvo bi trajalo 8 ur dnevno, 4 tedne. 

Če bi se z anketo izkazalo, da bi bila potreba večja kot sta 2 skupini po 15 otrok, se bo dalo 

dogovoriti. Varstvo bi vodili zunanji sodelavce, potekalo pa bi v prostorih šole. Interes staršev je za 

poletno varstvo otrok, velik. Predsednica Sveta staršev pove, da bo pripravila dokument za 

počitniško varstvo, katerega bodo člani sveta staršev predstavili staršem v svojih oddelkih. Nato bo 

dokument posredovan na občino Miklavž.  

Sejo sta zapustila 2 predstavnika šole in sicer predstavnik 9. b in predstavnica 2. b. 

 

SKLEP ŠT. 4: 

Člani Sveta staršev so soglasno, z 32 glasovi ZA, nihče se ni vzdržal, nihče ni bil proti, 

potrdili seznanitev z Osnutkom programa dela, finančnim in kadrovskim načrtom 

2023. 
 

Točka 5: Poročilo o zaključku 1. ocenjevalnega obdobja 

Ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, je Svetu staršev podala poročilo v zvezi z zaključkom 

1.ocenjevalnega obdobja, ki se je zaključilo z dnem 27.1.2023. Na ta dan je bilo na šoli 652 učencev, 

vendar se število spreminja. V 1. ocenjevalnem obdobju je 635 učencev doseglo pozitivne rezultate,  

13 učencev ni doseglo pozitivnega rezultata, 4 učenci  so bili neocenjeni, na podlagi vloge pred 

začetkom šolskega leta so se 4 učenci izobraževali na domu, 9 učencev pa ima status tujca-prvo leto. 

Izrečenih  je bilo 10 vzgojnih opominov.  V mirovanje ni bil predan noben status športnika in 

kulturnika. Realizacija pouka je bila več kot 95 %. 

Učenci dosegajo lepe rezultate na različnih tekmovanjih na državnem nivoju. Realizirane so bile šole 

v naravi za 3., 5. in 7. razred ter kolesarski izpit za 5. razred, prav tako tudi vrtec v naravi. 
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Pri vzgojnem delovanju si bo šola še naprej prizadevala, da bo učence naučila odgovornosti do sebe, 

do drugih, do šolskega dela ter samostojnosti. Prizadevala si bo še bolj okrepiti sodelovanje in 

zaupen ter odprt odnos s starši kot pomembnimi soustvarjalci pri vzgoji otrok.   

V letošnjem šolskem letu ni več omejitev zaradi zajezitve sirjenja corona virusa, zato na šoli 

ponovno v normalnem obsegu potekajo proslave in druge prireditve. Po dveh letih je v telovadnici 

potekalo pustno rajanje, na katerem je bila izbrana najbolj izvirna maska. Na proslavi ob slovenskem 

kulturnem prazniku so učenci predstavljali svojo prozo in poezijo. 

Zavod je ponovno vzpostavil vezi z občinskimi društvi. 

V mesecu februarju poteka vpis v 1. razred. V mesecu maju pa se prične Nacionalno preverjanje 

znanja, tretji predmet preverjanja za 9. razrede v OŠ Miklavž na Dravskem polju, glasbena umetnost. 

V pripravi je nov razvojni načrt, za katerega je že v pripravi anketa za učence, starše in strokovne 

delavce šole. 

Tudi v vrtcu je potekalo pustno rajanje, izvedene so bile delavnice z Zdravstvenim domom. V 

mesecu marcu bo potekal vpis v vrtec za šolsko leto 2023/2024. 

 

SKLEP ŠT. 5: 

Člani Sveta staršev so soglasno, z 32 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni 

vzdržal, potrdili  seznanitev s Poročilom o zaključku 1. ocenjevalnega obdobja. 
 

Točka 6: Razno 

Pod točko razno je ravnateljica odgovarjala na vprašanja predstavnikov posameznih razredov. 

Predstavnica 2.d razreda je povedala, da imajo v njihovem oddelku OPB takoj po kosilu prosti čas, 

nato pa opravijo domače naloge. Ker pa imajo nekateri učenci v tem času druge dejavnosti (RaP, 

tečaj nemščine), naloge ne opravijo v šoli. Ravnateljica pojasni, da se potek dela v posameznem 

oddelku podaljšanega bivanja lahko razlikuje in je odvisen od urnika in udeležencev Rap-a. MIZŠ 

pripravlja spremembe  na področju OPB. 

Od staršev svojega razreda tudi prenaša željo staršev, da bi zimski športni dnevi vsebovali več 

zimskih aktivnosti oz. se bodo le-te izvajale na več različnih lokacijah.  Ravnateljica pove, da so 

zimski športni dnevi planirani v mesecu septembru za celo šolsko leto, težko je predvideti vremensko 

primeren dan za izvedbo zimskih športnih aktivnosti, se pa učitelji trudijo izvesti vse možne in 

izvedljive dejavnosti. Vsebina športnega dne mora biti takšna, da lahko sodelujejo vsi učenci. 

Predstavnica oddelka Vetrnice prenaša informacijo staršev, da otroci prihajajo v vrtec s simptomi 

različnih prehladov in bolezni. Na temo prihajanja bolnih otrok v vrtec želijo starši sklicati izredni 

roditeljski sestanek. Pomočnica ravnateljice, Urška Suhodolčan Homer pojasni, da so starši 

seznanjeni s sprejemom samo zdravih otrok v varstvo vrtca, da vzgojiteljice vidno bolnih otrok ob 

prihodu v vrtec ne sprejmejo,  vendar so za prihod bolnega otroka v vrtec odgovorni izključno starši. 

Izredni roditeljski sestanek, izključno na to temo, ne bo sklican. Predstavnica Vetrnic prenese tudi 

željo staršev, da bi se otroci vrtca udeležili pustovanj izven svojega kraja, tako kot je pred mnogimi 

leti potekalo druženje v Opatiji. Ravnateljica na to odgovori, da se po covid zaprtju tako šola kot 

vrtec trudita vzpostaviti ponovno udeleževanje na različnih prireditvah. 

Na vprašanje predstavnikov sveta staršev šole o podražitvah v šoli, ravnateljica odgovori, da 

tekočem šolskem letu, podražitev na področju šolske prehrane, ne bo. V kolikor se bodo podražili 

delovni zvezki in učbeniki pa šola nima vpliva. 

Se bo pa zvišala ekonomska cena vrtca. Na podražitev bo vplivalo predvsem zvišanje plač, zaradi 

sprememb plačnih razredov zaposlenim v vrtcu in sicer pomočnicam vzgojiteljic s 01.01.2023, ter 

vsem zaposlenim vrtca s 01. 04. 2023. Podražitev je predvidena s 01.05.2023.  

 

Predsednica Sveta staršev ga. Simona Marko  se je zahvalila za udeležbo in sodelovanje ter sejo 

zaključila. 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Sabina Adamič                             Simona Marko 


