
ZAPISNIK 

1. izredne seje Sveta staršev OŠ Janka Padežnika

Datum: 31. 5. 2021 ob 18.00 

PRISOTNI:  

Predstavniki zaposlenih: mag. Sonja Filipič, ravnateljica 

Predstavniki sveta staršev: seznam prisotnih je sestavni del zapisnika 

DNEVNI RED: 

1. Imenovanje zapisnikarja
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni učnega gradiva
4. Posodobitev poslovnika
5. Razno

Predstavniki Sveta staršev potrdijo dnevni red s štirinajstimi (14) glasovi ZA in 
nobenim (0) proti. 

Ad1 

Predsednik predlaga Aleksandro Kunstelj za zapisnikarico, predstavniki Sveta staršev 
glasujejo s štirinajstimi (14) glasovi ZA in nobenim (0) proti.  

SKLEP št. 1: Predstavniki Sveta staršev potrdijo zapisnikarico Aleksandro 
Kunstelj.  

Ad2 

Predsednik odpre razpravo o elektronskem sporočilu Sabine Taškar Beloglavec, ki so 
ga dobili vsi predstavniki dne 31. 5. 2021, v katerem je izrazila prošnjo, da se v zapisnik 
zapišejo njene posredovane pripombe, ter podala dva glasova. Predsednik meni, da 
oseba, ki ni prisotna na seji, ne more glasovati, saj glasov ne more biti več kot je 
prisotnih na seji, prav tako bi morda na podlagi slišanega na seji glasovala drugače. 
Pove tudi, da zapisnik povzema dogajanje na seji, ter da se mu zdi takšna prošnja sila 
nenavadna, ne zdi pa se mu nič narobe, da predstavnik ostalim sporoči svoja stališča, 
če se seje ne more udeležiti.  



Predsednik pove, da mu je žal, da so seje letošnjega in preteklega leta prešle v pretiran 
formalizem, a da so predsedujoči bili v to prisiljeni zaradi podobnih, ter drugih že znanih 
predlogov in idej, ki niso več konstruktivne. Kot predsednik poudari, da mu vsi 
predstavniki lahko izražajo dobronamerne pobude brez strahu in skrbi zaradi 
formalizma. 

David Braun se pridružuje mnenju, da glasovanje na daljavo ni mogoče. Neža 
Suhodolčan doda, da je podlaga za to odločitev v obstoječem poslovniku, ki omenja 
večino glasov navzočih članov.  

Na podlagi razprave in določil obstoječega poslovnika (46. člen) predsedujoči predlaga 

SKLEP št. 2: Prošnja Sabine Taškar Beloglavec za zapis pisnega mnenja in 
sporočeno glasovanje se zavrne  

S štirinajstimi (14) glasovi ZA in nobenim (0) proti je sklep sprejet.  

 

Predsedujoči pove, da ni prejel pripomb na zapisnik 2.redne seje, ker tudi na seji nihče 
nima pripombe predlaga  

SKLEP št. 3: Sprejme se zapisnik 2. redne seje  

Predlog je sprejet s štirinajstimi (14) glasovi ZA in nobenim (0) proti 

 

Ad 3 

Ravnateljica pojasni način izbire in cene določenih učbenikov za posamezne razrede. 
Seznam (priloga zapisniku) nastane na strokovnih aktivih. Učitelji so deležni 
predstavitev s strani založb Mladinska knjiga, Rokus in DZS. Predloge strokovni aktivi 
oddajo ravnateljici do zadnjega aprila. Pri izbiri učbenikov gre za avtonomno odločitev 
učiteljev, seveda pa se izbira vsako leto skrbno pretresa. Cene gradiv pa so povsod 
po Sloveniji in založbah enake. Ko šola pridobi ponudbe, izbere najboljšo, Mladinska 
knjiga praviloma ponudi največji popust.  

Razlog, da nekateri učenci ne izpolnijo delovnih zvezkov v celoti, je včasih v tem, da 
imajo naloge različne ravni zahtevnosti in ne rešujejo vsi učenci vseh nalog.  

ZASSS po oddanih podatkih določenih šol naredi primerjavo podatkov in ugotavlja, kje 
se nahajamo glede na ceno. 

Če je v zvezi z učbeniki še kakšno vprašanje, ga lahko starši naslovijo tudi na učitelje, 
sicer pa Svet staršev nima pristojnosti odločanja glede delovnih zvezkov pri 
posameznih predmetih, tudi ravnateljica ne. Je pa Svet staršev pristojen za to, da 
izreče soglasje k skupni nabavni ceni učbega gradiva. 



Predsednik pozove k razpravi. Vsi soglasno potrdijo skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov in učnih gradiv.  

SKLEP št. 4: Predstavniki Sveta staršev izrekajo soglasje k skupnim nabavnim 
cenam DZ in učnih gradiv  

 Sklep je sprejet s štirinajstimi (14) glasovi ZA in in nobenim (0) proti.  

 

Ad4 

Predsednik nameni iskreno zahvalo vsem štirim članom komisije, ki so vložili svoj trud 
in prosti čas v posodobitev poslovnika. Aleksandro Kunstelj prosi za zadnji pregled 
poslovnika (vejice, pike). 

Nato pozove k razpravi o pomislekih glede 9. in 19. člena 7. odstavka poslovnika, ki 
sta jih v elektronski komunikaciji podala Sabina Taškar Beloglavec in Lovrencij Galuf. 
Predsednik komisije David Braun poda svoje mnenje na te pomisleke. Pojavlja se 
namreč bojazen, da člena dopuščata zlorabo in kršenje človekovih ustavnih pravic. 
Vprašanje, ali je lahko nekdo razrešen s strani ostalih predstavnikov Sveta staršev, je 
po mnenju Davida Brauna umestno. Hiter pregled prakse na drugih šolah pokaže, da 
imajo takšne člene v poslovniku tudi OŠ Šentilj, OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Komenda 
Moste, POŠ Marjeta na Dr. polju …  

S pravnega vidika to, da je nekdo voljen s strani volivcev, razrešen pa s strani organa, 
ni kršitev. 

Razrešitev se tiče krivdnega ravnanja, ker nekdo krši naš način dela, ne pa, ker nam 
nekdo ni simpatičen. Nemogoče pa je našteti točno določene kršitve. Predsednik poda 
primer: predstavnik določenega razreda se seje nikoli ne udeleži (izvzete okoliščine 
preteklega leta), to je že lahko problematično. David Braun doda, da je v takšnem 
primeru razrešitev tudi v interesu oddelka. 

Mnenje pravne pisarne, ki je preverila poslovnik je, da ta določba ni sporna. Vendar pa 
je dobro, da se določi, v kakšnih primerih se lahko predlaga razrešitev predstavnika 
SS.  

Neža Suhodolčan doda, da je preverila Ustavo in da nikjer ni našla člena, ki bi 
dokazoval protiustavnost 9. in 19. člena v poslovniku. Uroška Zorec Klemenčič še 
poudari, da se ta člen nanaša na vse predstavnike Sveta staršev, ne le na določene.  

Predsednik spregovori še o drugih spremembah v poslovniku: 

- redna seja se izvede enkrat na konferenčno obdobje, vse ostale seje so izredne 

- sklepčnost se poenoti – ne glede na tip seje 

- sprememba je tudi glede tega, kdo lahko izrazi zahtevo za izredno sejo 



 

David Braun pove, da je delo Sveta staršev javno, zato se bodo na spletni strani šole 
objavljala sporočila o sejah.  

O dopisnih sejah pove, da gre za kratke seje, in sicer ko gre za glasovanje ali nujne 
stvari in pri katerih se za prisotne štejejo tisti, ki so glasovali ali odgovorili. Da je seja 
sklepčna, se nanjo mora odzvati vsaj polovica predstavnikov Sveta staršev. 

Predsednik poudari, da se je pri dopisnih sejah pomembno ravnati glede na odziv 
(potrditev prejema) izvajalca dopisne seje – če odziva ni, je dobro, da se ga pokliče, 
saj se je zgodilo, da določenega sporočila ni dobil in tega glasu potem ni mogel 
upoštevati.  

Novi rok za oddajo zapisnika predsedniku je pet delovnih dni, predsednik ga mora 
posredovati naprej v treh delovnih dneh. Če v treh dneh ni pripomb, je zapisnik sprejet. 
S tem se izognemo težavi zadnjega zapisnika v šolskem letu, ki ostane nepotrjen.  

Snemanje sej je iz poslovnika izločeno. 

Svet zavoda – kandidati za predstavnike v Svetu zavoda so vsi starši šole, pri tem se 
sledi določilom zakona. 

Namestnika predsednika predlaga predsednik. 

Ravnateljica ob tej priložnosti pove še, da je bil leta 2004 narejen stari poslovnik, do 
zdaj ni bilo potrebe, da bi se ozirali nanj, srečanja so potekala v smislu izmenjave 
informacij. Zdaj se je izkazal za potrebnega. Svet staršev si predstavlja kot življenjski 
organ, veseli se dobrih stvari, ki jih skupaj uspejo narediti. Zahvali se in pove, da 
verjame, da je poslovnik, ki je nastal, dober. Zahvali se pridruži tudi predsednik. 

SKLEP št. 5: Svet staršev sprejema predlagane spremembe in dopolnitve 
poslovnika, vključno z dopolnitvijo 9. člena 7. odstavka in 15. člena 7. odstavka. 

Sklep je sprejet soglasno (14 glasov ZA, 0 PROTI) 

Ad 5 

V zvezi z izvedbo seje na daljavo predsednik pove, da morajo potekati v okviru 
licenčnih pogojev. Po dogovoru z Arnesom se je pridobil AAI-račun in od maja naprej 
seje lahko potekajo tudi na daljavo.  

Predsednik poroča delovanju ASMOŠ-a in pove, da sta maja ALENA BASTIČA 
zamenjali Urška Žiger (predsednica) OŠ Slave Klavore in Natalia Koroshets 
(podpredsednica) OŠ Franceta Prešerna, ter da je potekala Skupščina ZASSS, kjer 
je tudi bilo izvoljeno novo vodstvo. Pove, da je naslednji dan sestanek, kjer bodo 
govorili o: valete 9 razredov in šole v naravi 

 



Ravnateljica poroda o udeleZbi na obisku lupana v mestni detrti Studenci. Pogovor je

med drugim tekel o povedanem vpisu v Sole in vrtce. Predvideva se gradnja novega
vrtca, na OS Janka PadeZnika pa se zaenkrat dodatni oddelki ne predvidevajo. V zvezi

s prometno varnostjo je na Soli zelo aktivna uciteljica Janja Zim5ek, ki zbira podatke o

nevarnih ulicah ali predelih, udenci, ki Zivr.lo na teh lokacijah, so upravideni do

avtobusne karte. Sola bo na podlagi dlanka, ki sta ga napisala ravnateljica in Dejan

Peklar za Razredni pouk, predlagana tudi kot vzordni primer. Nacrti so za ureditev

Ruske ulice. Sola je nasploh zelo vpeta v okoli5.

Predsednik se zahvali za sodelovanje in seja se zakljudi ob 19:45 uri.

Zapisnik zapisala:

Aleksandra Kunstelj
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