
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
seje SVETA STARŠEV, ki je bila 13. 10. 2014, v prostorih zbornice OŠ JANKA 
PADEŽNIKA MARIBOR. 
 
Prisotnih je bilo 16 članov SVETA STARŠEV in ravnateljica ga. Sonja Filipič.  
Opravičeno odsotna: Mateja Žnidarič. 
 
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. Informacija o nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učbeniških gradiv za 

šolsko leto 2014/2015 
3. Pobude za aktivnosti Šolskega sklada 
4. Misli, ideje, predlogi,… 

 
Točka 1: 
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev in sveta zavoda z dne 29. 9. 2014. Sprejet je bil  
 
SKLEP št. 1: 
Zapisnik z dne 29. 9. 2014 je bil z dvigom rok soglasno potrjen. 
 
Točka 2:  
Ga. Živadinović je uvodoma pojasnila namen primerjave cen delovnih zvezkov in ostalih 
obveznosti, ki jih imajo starši v začetku šolskega leta. V okviru ASSMOŠ so narejene 
primerjave med cenami delovnih zvezkov po posameznih mariborskih OŠ. Naša šola se 
giblje nekje v sredini le teh, po cenah delovnih zvezkov in ostalih učnih gradivih. 
Ga. ravnateljica je uvodoma pojasnila način potrjevanje cen delovnih zvezkov in ostalih učnih 
gradiv. Svet staršev je na svoji seji 12. 5. 2014 izrekel soglasje za skupno nabavno ceno 
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni predmet za šolsko leto 2014/15. 
Pojasnila je, da so učbeniki brezplačni, saj se dobijo na izposojo v okviru učbeniškega sklada 
OŠ JANKA PADEŽNIKA Maribor. MIZŠ RS že nekaj let več ne financira nabave iz 
učbeniškega sklada. Cene se pri nas na razred gibljejo do 30 EUR  do 120 EUR. Izjema je le 
8. razred, kjer je cena del. zvezkov cca. 177 EUR.  Ga. ravnateljica je tudi obrazložila zakaj 
je pri njih cena višja, kot v ostalih razredih. Glede pobude pridobivanje gradiv preko interneta, 
je opozorila, da morajo biti delovni zvezki potrjeni s strani strokovnih aktivov učiteljev. 
Posebej pa moramo biti pazljivi, saj so gradiva avtorsko zaščitena in niso namenjena 
kopiranju. 
 
Točka 3:  
V okviru te točke je ga. Živadinović podala pobudo, da bi ponovno pričeli z zbiranjem 
sredstev za šolski sklad. Način zbiranja sredstev naj določi Upravni odbor šolskega sklada.  
Šolski sklad je bil oblikovan leta 1999, prenovljen je bil leta 2002. V 4. členu Pravil šolskega 
sklada je zapisano, da je namen sklada financiranje dejavnosti in potreb posameznega 
razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih 
sredstev; nakup nadstandardne opreme, zvišanje standarda pouka in podobno.   
V preteklosti smo s sredstvi šolskega sklada kupili novo ozvočenje in peč za žganje gline. 
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Glavni vir sredstev šolskega sklada so zbiralne akcije starega papirja in božični bazar. S 
strani sveta staršev je bila dana pobuda, da se novi UO šolskega sklada sestane v začetku 
novembra in začne aktivno delovati na vseh področjih, ki so v njegovi pristojnosti. Nikakor pa 
šolski sklad ni namenjen reševanju socialne problematike učencev. To rešujemo preko 
donatorstev posameznih društev (LIONS, DANU FILANTROPIJA, botrstva ZPM, botrstva 
učiteljev). 
S strani sveta staršev je bila dana pobuda, da se prouči možnost, da bi starši donirali del 
dohodnine tudi OŠ. V računovodstvu OŠ bodo preverili, če se lahko donira del dohodnine 
vzgojno izobraževalni ustanovi oz. OŠ. 
Sprejet je bil: 
 
SKLEP št. 2: 
Aktivno se pristopi k delovanju šolskega sklada in se istočasno obvesti starše, če je 
možna donacija dela dohodnine za leto 2014 za OŠ JANKA PADEŽNIKA Maribor. 
 
 Točka 4:  
V okviru te točke so starši dali pobudo okoli koriščenja WI – FI tudi za učence na območju 
šole. Zaenkrat ni pozitivnega mnenja na to problematiko oz. samo uporabo interneta 
učencev v času pouka, razen pri računalništvu. Ga. Šupuk je predstavila pobudo za 
obrazložitev  vzgojnega načrta na eni izmed prihodnjih sej sveta staršev. Pobuda, da se 
sredstva od zbiranja starega papirja zbirajo in koristijo po posameznih razredih je bila 
zavrnjena, razen v primeru 9A in 9B, za sofinanciranje valete. Podana je bila informacija, da 
se bodo starši lahko odločili za elektronske račune, če bo prišlo do zakonske uvedbe 
elektronskih računov z 1. 1. 2015. Podlaga za to je sprejeti zakon o elektronskih računih v 
javnem sektorju oz. tak način poslovanja med upravičenci javnega sektorja (med njimi je to 
obvezno). Pri poslovanju z fizičnimi osebami je pa to prepuščeno želji in pa aktivnosti šole ter 
fizične osebe same (izdajanje UPN  za prehrano učencev). Ga. ravnateljica je v nadaljevanju 
podala informacijo o izjemnem dosežku učencev na tekmovanju iz logike. Dne 18. 10. 2014 
se bo odvijalo državno tekmovanje iz logike, kjer sodelujejo tudi naši učenci. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisal:                                           Predsednica sveta staršev: 
 
Branko Nerat                             Nataša Bratuša Živadinović.  

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 


