
Z A P I S N I K 
 
seje SVETA STARŠEV, ki je bila  15. 5. 2017 , v zbornici  OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR. 
 
Prisotnih je bilo 16 članov SVETA STARŠEV , ravnateljica Sonja Filipič in  
Odsotni: Lukeš Andreja, Strašek Nataša 
 
Sestanek sveta staršev je vodila ga. Nataša Bratuša Živadinović  po predlaganem in potrjenem dnevnem redu.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje 

2. Izvolitev predstavnikov v svet  zavoda 

3. Informacija o učbeniških in drugih gradivih za šolsko leto 2017/2018 

4. Poročilo s skupščine ASSMOŠ 

5. Aktualne informacije s področja delovanja šole 

6. Mnenja, predlogi 

Točka 1: 
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev z dne 7. 3. 2017. Sprejet je bil  
 
SKLEP št. 1: 
Zapisnik z dne 7. 3. 2017  je bil z dvigom rok soglasno potrjen. 
 
Točka 2:  
Ga. ravnateljica je v okviru te točke podala informacijo o določilih Poslovnika SVETA ŠOLE OŠ JANKA 
PADEŽNIKA in o načinu predlaganja predstavnikov staršev v svet šole. Predstavniki izvoljeni v svet šole so lahko 
člani SVETA STARŠEV OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR, ni pa to obvezno. Priporočljivo je, da so izvoljeni 
starši, ki imajo otroke trenutno v nižjih razredih OŠ.  Nataša Bratuša Živadinović je povzela predloge za izvolitev 
predstavnikov staršev v SVET ŠOLE OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR. Svet staršev  soglasno z dvigom rok 
sprejel  
 
SKLEP št. 2: 
Svet staršev predlaga za člane SVETA ŠOLE OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR,  

1. član    RENE REDŽIČ 
2. član    UROŠKA ZOREC KLEMENČIČ 
3. član    MATJAŽ TUŠ 

 
 
Točka 3:  
Ga ravnateljica je v nadaljevanju opisala aktivnosti v zvezi z pridobivanjem ponudb za nabavo delovnih zvezkov in 
ostalih učbeniških gradiv. Trenutno  še ni dokončno dogovorjeno o načinu financiranja obnove učbeniških skladov, 
kakor tudi 100% pokrivanje za stroške učnih potrebščin za 1. razred s strani MIZŠ. Sredstva v višini 30,00 EUR ne 
zadoščajo za nakup učnih potrebščin oz. učbenikov in delovnih  za 1. razred. Kataloga učbenikov s strani MIZŠ še 
ni. Tudi ni jasne informacije, kako se bo obnavljal učbeniški sklad, delno so se obnovil učbeniki 
v zadnji triadi.  V šoli se trudimo za zniževanje količine delovnih zvezkov : MAT, SLO itd. z namenom da olajšamo 
financiranje stroškov staršem. Svet staršev daje soglasje k cenam učbenikom in delovnim zvezkov. Te cene so v 
glavnem enotne za celotno območje Slovenije. Rok za potrjevanje in soglasje je 10.6.2017. 
Svet staršev  soglasno z dvigom rok sprejel: 
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SKLEP št. 3: 
Svet staršev OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR daje soglasje k nabavi 1 zavoja papirja (500l)  a4  80 g 
Pri KOPIJA NOVA d.d. za potrebe kopiranja za učence. Učenci oz. starši lahko tudi sami nabavijo in 
prinesejo 1 zavoj papirja za fotokopiranje, če ga ne nabavijo v okviru nabav delovnih zvezkov pri KOPIJA 
NOVA d.o.o.. Učenci  5. a in 5. b razreda so v šolskem letu 2016/2017 pri KOPIJA NOVA d.o.o. plačali 2 
zavoja papirja, zato ga učenci bodočega  6. a in 6. b  v  šolskem letu 2017/2018  ne plačujejo. 
 
Točka 4:  
V okviru te točke je ga. Živadinović predstavila glavne sklepe skupščine ASSMOŠ. 
Za predsednika ASSMOŠ je bil izbran dr. MEDEN. ASSMOŠ  se trudi za prepoznavnost aktivov sveta staršev po 
celotni RS. Sodelovati želi pri predlogih novega zakona o šolstvu. 
Trenutno vlada velika zmeda na področju  tujih jezikov, zato ASSMOŠ predlaga , da se drugi tuj jezik kot obvezen 
tuj jezik uvede od 4.  –  9.  razreda. 
 
MIZŠ 
Prvi predlog: drugi tuj jezik obvezen od 7. – 9. razreda. 
Drugi predlog: drugi tuj jezik 4. – 6. razreda kot neobvezni izbirni, 7. – 9. razreda obvezen. 
 
Na OŠ JANKA PADEŽNIKA drugi tuj jezik 
Prvi in drugi razred: INTERESNA DEJAVNOST 
Tretji, četrti, peti in šesti razred: FAKULTATIVNI POUK  
Sedmi, osmi in deveti razred: OBVEZNI ali NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 
Drugi tuj jezik kot izbirni predmet (angleščina-obvezni izbirni predmet, nemščina-neobvezni izbirni predmet.) 
Prvi tuj jezik obvezen izbirni predmet je ANGL. 
Drugi tuj jezik neobvezen izbirni predmet je NEM. MOM plačuje fakultativni pouk. (računalništvo in nemščina) 
V šolskem letu 2018/19 se predvideva poenotenje pri učenju drugega tujega jezika, saj se sedaj združujejo učenci 
v skupinah za drugi tuj jezik z različnim predznanjem. 
Učenci 4., 5. in 6 razreda  bodo v šolskem letu 2017/18 lahko izbirali med neobveznimi predmeti UMETNOST, 
FILM, PLES, TEHNIKA ŠPORT 2 uri tedensko. Obiskovali pa bodo lahko fakultativni pouk računalništva in drugega 
tujega jezika. (računalništvo 1ura/t, angleščina 2uri/t, nemščina 2 uri/t). 
 
Točka 5:  
V okviru te točke je ga. ravnateljica opisala predviden potek aktivnosti v zvezi z investicijo na območju sedanjega 
veznega traku med zgradbama na Iztokovi in Obrežni. Narejena je novelacija projekta. Sama investicija v 
večnamenski prostor ter obnovo telovadnice znaša 2.560.000,00 EUR. Začetek del bi se naj odvijal v letu 2018. 
Izvedena bo tudi sanacija vlage na Obrežni v višini 96.000,00 EUR, obnovljena pa bodo tudi tla v likovni učilnici. 
Glede na število vpisanih prvošolcev bodo oblikovani 3 oddelki prvega razreda. 
Poudarjeni so bili odlični rezultati, ki so jih naši učenci dosegli pri raziskovalnih nalogah MLADI ZA NAPREDEK  
MARIBORA. Na občinskem nivoju 1 zlato, 6 srebrnih in 1 bron. Na državnem nivoju pa so 3 naloge dosegle srebrno 
priznanje in 3 naloge bronasto priznanje.  
Na državnem tekmovanju iz matematike sta dva učenca prejela srebrno priznanje. Odlično so se odrezali 
udeleženci področnega tekmovanja Šolski plesni festival 3  zlate medalje v standardnih in t v latinsko-ameriških 
plesih, 1 srebrno in 2 bronasti medalji. Izjemne rezultate so dosegli učenci na  občinskem prvenstvu ju gimnastike 
in v rokometu. 
 
Točka 6:  
Mnenje sveta staršev je, da bi bilo potrebno rezultate NPZ podrobno preveriti. Sicer pa se vedno dela evalvacija 
rezultatov NPZ. Podani so bili predlogi za različne nabave iz šolskega sklada. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
Zapisal:                                                                                                                 Predsednica sveta staršev: 
 
Branko Nerat                                                                                                        Nataša Bratuša Živadinović 
 



 
 
 
 
 

 


