
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 

Datum: 6. 10. 2020, ob 17.00 

Seja po Zoom-u  

 

Prisotni: predstavniki sveta staršev, mag. Sonja Filipič, ravnateljica, Koraljka Čeh, pomočnica 
ravnateljice 

Upravičeno odsotni: Mojca Fatur, Ines Matjaž, Tadej Roškar 

Odsotni: Mojca Založnik 

 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor 
Točka se izvede v skladu s 66. členom Zakona o financiranju v vzgoji in izobraževanju  

2. Obravnava in podajanje mnenja k Poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/2020 
V prilogi je posredovana delovna verzija, ki bo predhodno obravnavana na seji učiteljskega 
zbora. 

3. Obravnava in podajanje mnenja k Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2020/2021 
V prilogi je posredovana delovna verzija, ki bo predhodno obravnavana na seji učiteljskega 
zbora. 

4. Aktualne informacije  o delu šole 
 

5. Predlogi, pobude…  
 

 

 

Ad 1 

Ravnateljica pozove k potrditvi izvoljenih predstavnikov sveta staršev. 13 prisotnih predstavnikov je 
glasovalo ZA potrditev izvoljenih predstavnikov. 

Ravnateljica predstavnike v svetu staršev pozove, da oddajo predloge za predsednika/co Sveta 
staršev. Lovrencij Galuf predlaga Sabino Taškar Beloglavec. Uroška Zorec Klemenčič predlaga Albina 
Anžela, Sabina Taškar Beloglavec pa Davida Brauna. Prva dva kandidata sprejmeta kandidaturo, David 
Braun pa se zahvali za zaupanje in kandidaturo odkloni. Drugih predlogov ni bilo. 

Za Albina Anžela glasuje osem (8 ) predstavnikov, dva (2) sta vzdržana, proti ni nihče (0). 

Za Sabino Taškar Beloglavec glasujejo trije (3) predstavniki, dva (2) sta vzdržana, nihče (0) ni proti.  

Albin Anžel se zahvali za zaupanje in prevzame vlogo predsednika Sveta staršev za šolsko leto 
2020/21. 



Albin Anžel pozove k izvolitvi namestnika predsednika. Predlaga 3 kandidate: Uroško Zorec 
Klemenčič, Sabino Taškar Beloglavec in Klemna Koglerja. 

Uroška Zorec Klemenčič izrazi pomislek, da je morda funkcija podpredsednice v nasprotju z njeno 
funkcijo v Svetu šole. Albin Anžel pove, da ni v nasprotju. Uroška Zorec Klemenčič sprejme 
kandidaturo. Sabina Taškar Beloglavec kandidature ne sprejme. Klemen Kogler kandidaturo sprejme. 

Za Klemna Koglerja ne glasuje nihče (0). Za Uroško Zorec Klemenčič glasuje devet (9) predstavnikov, 
trije (3) so vzdržani, proti ne glasuje nihče (0). 

Vmes so se seji pridružile Neža Suhodolčan, Janja Korošec in Saška Purišić. 

Lovrencij Galuf pove, da je izvolitev predsednika dvomljiva, ker se predstavniki razredov naknadno 
prijavljajo. Sabina Taškar Beloglavec pove, da Zoom konferenca ni predvidena kot način izvedbe 
volitev organov in da ni v skladu z obstoječim poslovnikom. 

David Braun pove, da ni dvoma glede izvolitve predsednika, saj je izvoljen po pravilih. 

Neža Suhodolčan verjame, da je izid volitev verodostojen, kljub temu, da je zamudila. 

Albin Anžel pove, da četudi bi predstavniki, ki so se k seji priključili kasneje, volili drugega kandidata,  
to ne bi spremenilo izida.  

Albin Anžel predlaga Koraljko Čeh za zapisnikarja. 

Sabina Taškar Beloglavec izrazi dvom in nestrinjanje s tem, da je zapisnikar oseba iz uprave šole in 
predlaga spremembo poslovnika. Lovrencij Galuf očita, da so v lanskem letu bili zapisniki spremenjeni 
in potvorjeni. Koraljka Čeh obtožbo zanika in pove, da je zapisnike pred pošiljanjem predstavnikom 
pregledala predsednica Sveta staršev. 

Z večino glasov je Koraljka Čeh potrjena za zapisnikarja. 

 

Albin Anžel pove, da je prejšnji zapisnik sicer neveljaven, sklepi pa zavezujoči. Nov sestav ne more 
potrjevati zapisnika iz prejšnjega šolskega leta. Staršem predstavi sklepe zapisnika iz 10. 2. 2020. 

David Braun predlaga, da bi se v poslovnik vnesle spremembe potrjevanja zapisnika.  

Klemen Kogler predlaga, da se na spletni strani šole aktualizira stran z zapisniki. 

Albin Anžel pove, da zapisnik ni mogel biti objavljen na spletni strani, ker ni bil potrjen.  

 

 

SKLEP 1: Z 12 glasovi ZA so bili potrjeni izvoljeni predstavniki Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.  

SKLEP 2: S 15 glasovi ZA, 1 vzdržanim glasom se sprejme sklep, s katerim se Albin Anžel potrdi za 
predsednika, Uroška Zorec Klemenčič pa podpredsednico Sveta staršev. 

SKLEP 3: Do naslednje seje Sveta staršev bo Svet staršev oblikoval skupino za posodobitev 
poslovnika. Posodobljen poslovnik bi predstavili na naslednji seji. S 16 glasovi se predlog sprejme. 

SKLEP 4: Svet staršev se je seznanil z zapisnikom prejšnje seje. Sklep je bil soglasno potrjen. 

 



 

 

Ad 2 

Albin Anžel spomni vse člane sveta starše, da so bili seznanjeni s poslanimi dokumenti. Ravnateljico 
pozove k predstavitvi morebitnih dopolnitev Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2019/20 ter Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) za šolsko leto 2020/21. Ravnateljica pove, 
da je Poročilo pripravila pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh in jo pozove k predstavitvi dopolnitev. 

Koraljka Čeh predstavi dopolnitve k Poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20. Klemen  Kogler 
vpraša ali je dopolnjeno tudi glede kolesarskega izpita. Koraljka Čeh pove, da to področje ni 
dopolnjeno. Ravnateljica razloži, da kolesarski izpit še vedno poteka in bo realiziran šele v tem 
šolskem letu ter bo realizacija zapisana v Poročilu za šolsko leto 2020/21. 

 

SKLEP 5: Svet staršev soglasno (16 glasov) izreka pozitivno mnenje k Poročilu o realizaciji LDN za 
šolsko leto 2019/20. 

 

 

Ad 3 

Albin Anžel pozove ravnateljico mag. Sonjo Filipič k predstavitvi LDN za šolsko leto 2020/21. 
Ravnateljica poda informacije o dopolnitvah LDN s strani učiteljev.  

SKLEP 6: Svet staršev soglasno (16 glasov) izreka pozitivno mnenje k LDN za šolsko leto 2020/21. 

 

Ad 4 

Albin Anžel pozove ravnateljico k podajanju aktualnih informacij. 

Ravnateljica pove, da je na šoli 21 oddelkov. Poda informacije glede stanja v zvezi s Covid -19, s 
preventivnimi ukrepi, odreditvijo karanten, izolacije posameznih oseb ali razredov, sodelovanjem z 
NIJZ in varstvom osebnih podatkov. 

 

Ad 5 

Klemen Kogler pove, da se učenci pritožujejo, da porcije pri kosilih niso velike kot so bile lani ter 
repete dobijo odvisno od tega kdo deli kosilo. 

Ravnateljica odgovori, da nam je problematika znana, da učenci določeno hrano radi jedo, določeno 
pa ne.  

Glede na čas seje, ki se izteka, prosi starše, da predlagajo kdaj bi bilo ponovno srečanje.  

Albin Anžel se zahvali in prosi, da mu vsak predstavnik pošlje kontaktne podatke (telefonsko številko 
in naslov), sam bo pa z drugimi delil svoje podatke. 



Sabina Taikar Beloglavec izpostavi problematiko varstva osebnih podatkov in je mnenja, da bi morali
predstavniki dati soglasje za uporabo osebnih podatkov.

Albin Aniel razloii, da je slednje sicer smiselno ie opredeljeno s poslovnikom, vendar zaradi
izraienih pomislekov predlaga:

SKLEP 7: Prisotni star5i predsedniku Sveta star5ev dovolijo uporabo osebnih podatkov v namene
dela Sveta star5ev. Sklep je sprejet soglasno.

Skupno sejo sveta Sole in sveta star5ev smo zakljucili ob 18.34.

Zapisnik zapisala:

Koraljka eeh, prof.
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