
Z A P I S N I K 
 
seje SVETA STARŠEV, ki je bila  12. 2. 2018, v prostorih zbornice OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR. 
 
Prisotnih je bilo 16 članov SVETA STARŠEV, ravnateljica Sonja Filipič  
Odsotni:  Lukeš Andreja, Strašek Nataša, Suhodolčan Neža. 
 
Sestanek sveta staršev je vodila ga. Bečela Hölb Tjaša  po predlaganem in potrjenem dnevnem redu.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje 

2. Poročilo ravnateljice o poteku aktivnosti za ureditev nadhoda nad železniškim prehodom ter 

prometnega režime v okolici šole (na sejo vabljen predstavnik Civilne iniciative Studenci g. Cveto 

Štefanič. 

3. Organizacija predavanja za starše oziroma otroke predmetne stopnje na temo pasti, ki prežijo na 

mlade (odvisnost od drog, računalniških iger, družabnih omrežij, ipd.) 

4. Šolska prehrana (pobuda) 

5. Mnenja, pobude in predlogi  

 
Točka 1: 
Pregledan je bil zapisnik  seje sveta staršev in sveta šole z dne 13.11. 2017.  Sprejet je bil  
 
SKLEP št. 1: 
Zapisnik z dne 13.11.2017  je bil z dvigom rok soglasno potrjen. 
 
Točka 2:  
Ga. Bečela Hölbl Tjaša  je predala besedo ravnateljici šole, da seznani svet staršev s potekom aktivnosti za 
ureditev nadhoda nad železniškim prehodom ter prometnega režime v okolici šole. Ravnateljica je pozdravila 
udeležence Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci (SČS Studenci) g. Primca, ga. Beloglavec Tašner in g. 
Štefaniča. 
Dopisi v zvezi z ureditvijo nadhoda nad železniško progo so bili odposlani MOM- Urad za komunalo, promet in 
prostor,  SŽ-direktorat za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo-Direkcijo RS za infrastrukturo in na 
MOM MČ Studenci. Iz odgovorov priloženih soglasij o delih na nadhodu je razvidno, da je lastnik nadhoda MOM. 
Le ta je že podala navodila za urgentno ureditev nadhoda NIGRAD-u, seveda ko bodo to dovoljevale vremenske 
razmere. Predstavniki  šole, kakor tudi predstavniki SČS Studenci bomo spremljali aktivnosti, ki jih bo izvajal 
NIGRAD na nadhodu čez železniško progo, da bo ta varen za prehod učencev in ostalih oseb. 
Nekaj manjših aktivnosti je bilo že izvedeno, večja dela, ki bodo pomenila ureditev prehoda za varen prehod, pa 
bodo izvedena v primernih vremenskih razmerah. 
 
Iz odgovora  na problematiko varne poti ob gostišču Janez,  MOM- Urad za komunalo, promet in prostor, je 
razvidno, da ob gostišču Janez ni uradnega parkirišča in je ob njem pravilno označena šolska pot. Vsekakor 
poteka ob gostišču Janez dvosmerna cesta z pravilnimi cestnimi označbami šolska pot. Problematika se bo 
reševala s konstruktivnim dialogom, saj je gostišče ob izgradnji obvoznice ostalo brez parkirnih prostorov. 
Konstruktiven dialog bo glede na dejstvo, da so med pešci tudi vsakodnevno učenci  naše šole in da korektno 
sodelujemo, vsekakor dobrodošla za obe strani. 
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O parkiranju na pločnikih Limbuške ceste smo obvestili PP, kakor tudi mestno redarstvo. Otroci se res težko 
izogibajo parkiranim vozilom na pločniku in nevarno stopajo na cestišče. Mestno redarstvo je pospešilo oglede na 
tem področju. Zadeve se postopoma urejajo, a uredile se bodo le ob rednem nadzoru policistov in izrekanju kazni 
s strani mestnega redarstva. Stranke v raznih gostinskih lokalih so bile opozorjene na njihove prekrške, saj je 
VARNOST OTROK  NA PRVEM MESTU.  
V nadaljevanju te točke je bila beseda predana predstavnikom SČS Studenci. Ti so prestavili aktivnosti, ki jih 
izvajajo. Le te se prepletajo in urejajo problematiko, ki zadeva tudi učence, starše in zaposlene na OŠ Janka 
Padežnika Maribor. Glavni poudarki so na ureditvi omejitve hitrosti po Obrežni, ureditev režima in obnova 
Sokolske ulice ter ureditev razmer za MERKURJEM Studenci, kjer je velik promet tovornjakov zaradi baze 
GRADIS, ki je spet aktivna. Na žalost je vse povezano s finančnimi sredstvi, ki pa so v tem letu namenjena le 
izgradnji kolesarske steze Maribor-Ruše. Vsekakor se zelo malo od idej o participatornem proračunu MOM bore 
malo uresniči in je le malo teh projektov in idej posameznih mestnih četrti. Predstavniki SČS Studenci so pozvali 
starše in prebivalce MČ preko predstavnikov sveta staršev  k večjemu sodelovanju pri tej problematiki, kakor tudi 
drugih perečih zadevah za MČ Studence. 
 
SKLEP št. 2: 
Delovno gradivo točke 2. Se v pisni obliki posreduje članom sveta staršev. 
 
Točka 3:  
Ga. Bečela Hölbl Tjaša  je predala besedo ravnateljici šole, da svet staršev seznani z možnostjo raznih predavanj 
na to tematiko. Na žalost ni bilo pretirano velikega zanimanja že za današnje predavanje z naslovom »OTROK 
MED RAZVAJENOSTJO IN ODGOVORNOSTJO« Člani sveta staršev so bili seznanjeni tudi z aktivnostmi za 
možnost predavanja za starše s strani točke za varno uporabo interneta SAFE.si. Ta predavanja so brezplačna. 
Šola si bo prizadevala, da pridobi predavatelja na tematiko o nevarnostih in pasteh interneta, omrežij in raznih 
aplikacij, ki jih uporabljajo učenci na pametnih telefonih in so nevarne za njihov razvoj. Seveda bo čim  večja 
udeležba staršev zaželena, saj taka predavanja niso poceni. Za učence organizira šola delavnice na to 
problematiko v okviru šolskega pouka. 
 
Točka 4:  
V okviru te točke je ravnateljica predstavila rezultate ukinitve jabolk v času kosila. V ostalih terminih so jabolka 
učencem na voljo v posameznih učilnicah. Dostop do vode je tudi v času kosila s pomočjo lončkov v jedilnici, v 
ostalem času pa so na hodnikih na voljo pitniki vode.  Na pobudo o vključitvi učencev pri samo serviranju hrane, 
pa na žalost tej pobudi ni mogoče slediti zaradi predpisov HACAPP, kakor tudi drugih higienskih razlogov. 
 
Točka 5:  
Na naslednji seji sveta staršev bodo učenci predstavili naloge »Mladi za napredek Maribora«. 
Ostalih mnenj in pobud v okviru te točke ni bilo. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisal:                                                                                                                      Predsednica sveta staršev: 
Branko Nerat                                                                                                             Tjaša  Bečela Hölbl 
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