
ZAPISNIK 

2. izredne seje Sveta staršev OŠ Janka Padežnika

Datum: 28. 6. 2021, 18.00–19.45 

PRISOTNI:  

Predstavniki zaposlenih: mag. Sonja Filipič, ravnateljica 

Ostali prisotni: Aleksandra Kunstelj 

Predstavniki sveta staršev: seznam prisotnih je sestavni del zapisnika 

Opravičeno odsotni: Jasmina N. Hanžič, Anja E. Šešerko, David Braun, Mojca Fatur, 
Lovrencij Galuf, Sabina T. Beloglavec, Saška Purišič, Blanka Vute 

Predsednik predlaga spremembo dnevnega reda zaradi prejetega poziva dne 
22. 6. 2021, da mora svet staršev do 17. 9. 2021 imenovati tri predstavnike staršev
za svet zavoda. Imenovanje predstavnikov bi se tako uvrstilo pod 3. točko.

SKLEP št. 1: Na dnevni red se uvrsti dodatna točka: imenovanje predstavnikov 
staršev v svet zavoda.  

ZA glasuje enajst (11) predstavnikov, PROTI nihče (0). 

DNEVNI RED: 

1. Imenovanje zapisnikarja
2. Obravnava in potrditev zapisnika 1. izredne seje
3. Imenovanje predstavnikov staršev v svet zavoda
4. Izgradnja kolesarnice in imenovanje predstavnikov v komisijo za izgradnjo
5. Prerez šolskega leta in pogled v prihodnje šolsko leto
6. Razno

Dnevni red s predlagano spremembo je bil soglasno potrjen. 

Ad1 

Predsednik predlaga Aleksandro Kunstelj za zapisnikarico, predstavniki sveta staršev 
glasujejo z enajstimi (11) glasovi ZA in nobenim (0) PROTI.  

SKLEP št. 2: Predstavniki sveta staršev potrdijo zapisnikarico Aleksandro 
Kunstelj.  



 

Ad2 

Predsednik predlaga, da se zavrne po elektronski pošti poslane pripombe Sabine 
Taškar Beloglavec na zapisnik 1. izredne seje z utemeljitvijo, da ne gre za pripombe, 
ampak za vprašanja in predvidevanja osebe, ki na sestanku ni bila prisotna. Nekdo, 
ki ni bil na seji, ne more dajati vsebinskih pripomb na zapisnik, tudi če je mnenja, da 
izvajanje predstavnika na seji ni bilo pravilno. Po opravljeni razpravi je z enajstimi 
glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejet  

SKLEP št. 3: Pripombe Sabine Taškar Beloglavec se zavrne.  

 

 Z enajstimi glasovi ZA in nobenim glasom proti je zapisnik 1. izredne seje sprejet. 

SKLEP št. 4: Sprejme se zapisnik 1. izredne seje.  

 

Ad 3 

Predsednik pove, da mora svet staršev na podlagi poziva do 17. 9. 2021 imenovati tri 
predstavnike staršev za svet zavoda. Pove, da imamo predstavniki pravico predlagati 
kandidate izmed vseh staršev na šoli. Predsednik predlaga tri predstavnike staršev 
za svet zavoda, in sicer Klemna Koglerja, Nežo Suhodolčan in Uroško Zorec 
Klemenčič. Uroška Zorec Klemenčič predlog zavrne, saj gre njen otrok v 9. razred, 
zato za tretjega predstavnika staršev predlaga Albina Anžela. Predlagani Klemen 
Kogler, Neža Suhodolčan in Albin Anžel so se s kandidaturo strinjali. Z javnim 
glasovanjem z dvigom rok so kandidati Klemen Kogler, Neža Suhodolčan in Albin 
Anžel soglasno izvoljeni (11 glasov ZA, 0 PROTI). 

Na podlagi rezultata volitev je z 11 gasovi ZA in 0 PROTI sprejet 

SKLEP št. 5: Imenovani predstavniki sveta staršev v Svet zavoda OŠ Janka 
Padežnika Maribor za mandatno obdobje 2021–2025 so Neža Suhodolčan, 
Klemen Kogler in Albin Anžel.  

 

Ad 4 

Ravnateljica pojasni, da ima obstoječa kolesarnica 20 m², hitro se napolni, kolesa se 
zato pripenjajo na ograjo, čemur šola ne nasprotuje. Gradbinci so pripravili okvirni 
predračun za del zelenice v velikosti 70 m², ki bi se ga preuredilo v ta namen. 
Potrebno je utrditi tla, možnosti za to je več. Streha bi pomenila večje stroške, ceneje 
bi bilo, če bi se namesto kolesarnice uredilo parkirišče za kolesa. Nekaj sredstev je v 



šolskem skladu, morda celo dovolj. Ravnateljica si želi sodelovanja s starši, da se o 
vprašanjih razpravlja, zato izrazi željo po komisiji. 

Predsednik odpre problematiko kraje koles, ki jo je izpostavil Lovrencij Galuf, 
ravnateljica pojasni: 

- ukradena sta bila dva skiroja, ki nista bila zaklenjena; 

- če bi se pojavile kraje zakljenenih koles in skirojev, je treba vključiti policijo; 

- zadnje kolo je bilo ukradeno pred štirimi leti; 

- otroke moramo spodbujati, da kolesa in skiroje zaklepajo; 

- kolesa in skiroji ne spadajo v osebno opremo učencev, zato tega šola ne more 

zavarovati; 

- učencem, ki so opravljali kolesarski izpit, se je omogočilo parkiranje koles pri 

čebeljnjaku. 

 

Predsednik meni, da bi morali opozarjati otroke, da kolesa zaklepajo. Na roditeljskih 
sestankih bi na to morali opozoriti starše, tudi na razrednih urah se lahko pogovorijo 
o temi varovanja osebne lastnine. Če bi prihajalo do kraje več ustrezno zavarovanih 
koles (prerezane zaklenjene ključavnice), je potrebno vključiti policijo. V tem primeru 
bi tudi začeli iskati dodatne rešitve (dežurstvo učencev v mesecih, ko učenci hodijo v 
šolo s kolesi in skiroji). 

Predsednik pozove predstavnike sveta staršev, da podajo predloge za člane 
komisije, ki bi ravnateljici pomagala pri projektu izgradnje nove kolesarnice. S 
članstvom v komisiji so soglašali Klemen Kogler, Ines Matjaž in ravnateljica Sonja 
Filipič.   

Z enajstimi (11) glasovi ZA in nobenim (0) proti se sprejme  

SKLEP št. 6: Komisijo za izgradnjo kolesarnice sestavljajo Klemen Kogler, Ines 
Matjaž in Sonja Filipič. 

 

Ad 5 

Predsednik izpostavi problematiko otroških stisk zaradi ukrepov za zajezitev širjenja 
bolezni covid-19, na katero opozarjajo psihoterapevti. Pričakuje se, da bodo ob 
začetku šolskega leta te stiske znova privrele na plano. Predstavniki sveta staršev 
naj starše v svojih oddelkih opozorijo na to.  

Ravnateljica pove, da si šola ne želi, da bi učenci v jeseni znova ostali doma. Meni 
pa, da je šola v vsebinskem smislu dobro opravila svoje delo v času dela na daljavo:  



- dnevno je bilo razdeljenih 45 do 60 kosil, zakarje poskrbela MOM, zarazvoz

pa so skrbeli clani civilne za5dite;

- IKT-sredstva: Sola je pridobila veliko donacij s strani Zavoda za Solstvo,

sodi5da, ZPM MB, drugih podjetij ... Oskrbela je vse romske udence, tujce,

druZine zvee otroki ...

Pogoji za delo doma so razli6ni, prav tako nadini pridobivanja znanja. Pripravlja se

nacionalna raziskava v zvezi s Solanjem na daljavo.

Problem je du5evno stanje otrok, tudi 6e otroci izhajajo iz vzpodbudnega okolja, jim
manjka Solska klima, prrlatelji.

Ravnateljica pove, da se za podrocje du5evne ga zdravja pripravljajo nove vsebine,
saj je Sola postala del nacionalnega poskusa RAP. V okviru tega raz5irjenega
programa bodo otroci imeli na voljo vsebine, kot so joga, duje6nost, in 5e mnoge
druge aktivnosti.

AD6

Pod todko razno ni bilo podanih predlogov za rczptavo.

Seja se ob 19.45 zakljudi.

Zapisnik zapisala:

Aleksandra Kunstelj

Predsedn ik Sveta star5ev

Albin AnZel
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