
 

 
 

Z A P I S N I K 
 
Seje SVETA STARŠEV IN SVETA ZAVODA, ki je bila v ponedeljek , 14.1.2013, ob 18. uri 
v  prostorih jedilnice OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR. 
 
Prisotnih je 6 članov SVETA ZAVODA  in 16 članov SVETA STARŠEV in ga. ravnateljica. 
Opravičeno odsotna je ga. Lukež Andreja. 
 
Svet staršev  in svet zavoda je zaradi začetne odsotnosti predsednice sveta zavoda ga.  Lorenci 
Andreje, vodil g. Melanšek  po predlaganem in potrjenem dnevnem redu. 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje 
2. Poročilo ASS MOŠ  (g. Boris Melanšek) 
3. Predstavitev Poročila o zunanji evalvaciji (poročilo priloženo v elektron. obliki) 
4. Januarske aktualne informacije (decembrski in  januarski socialni transferji, rezultati 

tekmovanj iz znanj, tržnica znanja, aktivnosti » Imejmo živali radi«..) 
5. Predlogi, mnenja… 

 
Točka 1: 
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev z dne 19.11.2012. Sprejet je bil  
 
SKLEP št. 1: 
Zapisnik z dne 19.11.2012 je bil z dvigom rok soglasno potrjen. 
 
Točka 2: 
V uvodu je ga. ravnateljica zaželela vsem srečno Novo Leto z željo, da bi tudi v letu 2013 tako uspešno 
sodelovali. Podala je tudi mnenje o ceni malice in kosila za šolsko leto 2012/2013. 
G. Melanšek je predstavil sklepe in gradivo za 25 in 26 sejo ASS MOŠ.  V okviru 25. Seje ASS MOŠ je 
bil največji poudarek na: 

a. e – redovalnica, 
b. NPZ 
c. pisanju domačih nalog 
d. delovni zvezki 

Ad. a 
MIZKŠ  priporoča e – redovalnice. Tu se pojavijo problemi, ki jih je izpostavil ASS MOŠ 

 Storitev mora biti brezplačna 

 V začetku naj se vodi še klasična redovalnica 

 Govorilne ure naj ostanejo v enakem obsegu 

 E redovalnice trenutno  locirane le na OŠ FRAM, BRATOV POLANČIČEV . 
 
Predlog ga. ravnateljice, da se e redovalnica uvede vzporedno z klasično redovalnico, roditeljski 
sestanki pa ostanejo v nespremenjenih terminih.  
Ad. b 
NPZ imajo informativno vlogo. Določene šole taktizirajo pri udeležbi učencev na NPZ, zato so rezultati 
posameznih šol primerljivi le na daljše obdobje. Informativna vloga NPZ naj bi se spremenila v smeri  



večjega  vpliva na vpis v srednje šole. NPZ učenci ne jemljejo resno, saj nima nobenega vpliva na učni 
uspeh in ne na vpis v srednje šole. 
Ad. c 
Obveznost pisanja domačih nalog naj bi se začela že v prvem razredu. 
Ad. d 
Cena delovnih zvezkov naj ne bi vplivala na rezultate NPZ.  
 Udeleženci sestanka poudarijo smotrnost in pa ceno NPZ, če nima nikakršnega vpliva na učni uspeh in 
ne na možnost selektivnega  vpisa na srednje šole. 
 
G: Melanšek je omenil tudi primerljivost cene malic in kosil na OŠ JANKA PADEŽNIKA Maribor. V 
okviru ASS MOŠ imamo druge najnižje cene malic in kosil.  
 
Na 26 ASS MOŠ so proučevali in se seznanili z odnosom učiteljev do otrok s posebnimi potrebami. 
Predlagano je, da bi se opravil seminar o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v sistem delovanja v 
OŠ. Gradivo se vključi v letni delovni načrt OŠ.  Sistematizirano bo delovno mesto specialnega 
pedagoga oz. pedagoginje na OŠ. 
 
G Melanšek, je predstavil mnenja o oblikovanju šolskih okolišev, ki so podlaga za število OŠ v tem 
okolišu. Starši so proti, da bi bil MB en okoliš,  Zagovarjajo 4 okoliše z normativom 24 učencev na 
oddelek. En okoliš zajema 4 OŠ, tak predlog je bil tudi zapisan in poslan na MIZKŠ. Predlog se naslanja 
na naselja, 20 OŠ. (LIMBUŠ, KAMNICA, KOŠAKI, RAZVANJE)  Tu prihaja tudi do problemov 
dodatnega prevoza v šolo. Kot glavni pa se pojavi problem, kaj z otroci, ki se vpišejo po dopolnitvi 
kriterija 24  učencev na oddelek.  Kdo jih lahko preusmeri drugam, kaj pa če že bratje ali sestre 
obiskujejo določeno OŠ, oni pa ne bi mogli biti vpisani na to OŠ. 
Podan je predlog, da se preostanek dnevnega reda opravi na februarski seji sveta staršev. 
 
SVET ZAVODA je sprejel še sklep, da soglaša s predlogom odpisa osnovnih sredstev: 

- Kotel 
- Cisterna  
- Peč 
- Gorilnik 

 
Predlog o odpisu je sestavni del zapisnika sej 14.1.2013.  
 
Seja je bila končana ob 20.00 uri in se bo nadaljevala po predloženem dnevnem redu v mesecu 
februarju. 
 
 
 
  


