
ZAPISNIK SEJE SVETA ŠOLE 

Datum: 6. oktober 2021 

Začetek ob 17.30. 

 

Prisotni: člani sveta šole Nina Malajner, predsednica sveta staršev v odhodu, Davor Bozovičar, 

Stanka Emeršič, Tamara Nerat, Željko Vogrin, Beti Forstner, Naj Vujinič Kukovec, Mateja Kokol, 

Marko Hölbl, Klemen Kogler, Neža Suhodolčan, Albin Anžel, ravnateljica Sonja Filipič, 

pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh 

Opravičeno odsotni: / 

Odsotni: / 

Dnevni red: 

1. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov Sveta zavoda 

2. Obravnava sklepov o imenovanju članov 

3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituciji sveta in verifikacije mandatov članov sveta 

4. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika 

5. Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja ter splošnimi akti šole 

6. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 

7. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 

 

Predsednica sveta šole Nina Malajner pozove prisotne k potrditvi dnevnega reda. Člani sveta 

šole se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 

 

Ad 1. 

Nina Malajner pove, da danes potrjujemo mandat novim predstavnikom Sveta zavoda ter jih 

prosi, da se predstavijo. 

Neža Suhodolčan je predstavnica staršev. 

Tamara Nerat je učiteljica in predstavnica zavoda. 

Stanka Emeršič je učiteljica in predstavnica zavoda. 

Davor Bozovičar je učitelj in predstavnik zavoda. 

Željko Vogrin je predstavnik MOM. 

Beti Forstner je računovodkinja in je predstavnica zavoda. 



Naj Vujinič Kukovec je predstavnik MOM. 

Mateja Kokol je učiteljica in predstavnica zavoda. 

Marko Hölbl je predstavnik MOM. 

Klemen Kogler je predstavnik staršev. 

Albin Anžel je predstavnik staršev. 

Nina Malajner predstavi rezultate volilne komisije zaposlenih OŠ Janka Padežnika Maribor o 

volitvah predstavnikov v Sveta zavoda, ki so bile 30. 8. 2021. Od 58 volilcev je glasovalo 55, 

neveljavna je bila 1 glasovnica. 

Pod točko 1 ni bilo sklepov. 

 

Ad 2 

Nina Malajner predstavi sklepe MOM in sklepe Sveta staršev o imenovanju članov v Svet 

zavoda. 

Pod točko 2 ni bilo sklepov. 

 

Ad. 3 

Nina Malajner pove, da je na podlagi poročil in sklepov o imenovanju članov v Svet zavoda le ta 

konstituiran.  

SKLEP 1: Na podlagi poročila volilne komisije za izvolitev predstavnikov delavcev šole, sklepa na 

seji sveta staršev ter na podlagi akta o imenovanju predstavnika ustanovitelja je Svet zavoda na 

1. seji v šolskem letu 2021/2022 sprejel ugotovitveni sklep o konstituiranju Sveta Zavoda OŠ Janka 

Padežnika Maribor. Vsem novo izvoljenim predstavnikom Sveta Zavoda OŠ Janka Padežnika 

Maribor traja mandat do 6. 10. 2025. 

 

Ad 4 

V skladu s poslovnikom imajo člani Sveta zavoda možnost javnih ali tajnih volitev za predsednika 

in podpredsednika.  

Nina Malajner za predsednico Sveta zavoda v novem mandatu predlaga Stanko Emeršič, za 

namestnika pa Davorja Bozovičarja, ki sta dobila največ glasov zaposlenih na OŠ Janka Padežnika 

Maribor. Pozove druge člane, da podajo predloge. 

Neža Suhodolčan predlaga Stanko Emeršič. Enako predlaga Klemen Kogler. 

Marko Hölbl se strinja, da sta predsednica in predsednik predstavniki učiteljev zavoda. 



Ravnateljica Sonja Filipič se z besedami zahvale za opravljeno delo predsednice Sveta zavoda v 

preteklem mandatu poslovi od Nine Malajner. Nini Malajner se v imenu Sveta staršev za 

sodelovanje zahvali tudi Albin Anžel.  

Ravnateljica čestita Stanki Emeršič in Davorju Bozovičarju, novoizvoljenima predsednici in 

namestniku predsednice Sveta zavoda. Pozdravi tudi ostale člane Sveta zavoda in jim čestita na 

mandatu, v upanju na dobro sodelovanje v korist OŠ Janka Padežnika Maribor. 

Stanka Emeršič se članom zahvali za izkazano zaupanje v upanju na uspešno in prijetno 

sodelovanje v naslednjih štirih letih. 

SKLEP 2: Vsi predstavniki Sveta zavoda se strinjajo s tem, da so volitve javne. 

SKLEP 3: Svet zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor je na 1. seji z javnimi volitvami sprejel sklep, da 

za predsednico Sveta zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor imenuje Stanko Emeršič. 

SKLEP 4: Svet zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor je na 1. seji z javnimi volitvami sprejel sklep, da 

za namestnika predsednice imenuje Davorja Bozovičarja. 

 

Ad 5 

Ravnateljica pove, da bo članom po e-pošti poslan obrazec – soglasje za obdelavo osebnih 

podatkov za delo v svetu zavoda.  

Člane Sveta zavoda seznani s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja ter splošnimi akti šole, 

ki so na vpogled tudi na spletni strani šole. 

V preteklem letu se je posodobil Pravilnik o delovanju Sveta staršev. Pri prenovi so s svojimi 

profesionalnimi znanji sodelovali tudi starši učencev OŠ Janka Padežnika. 

Prav tako je s 25. 2. 2021  v veljavi prenovljen Poslovnik Sveta zavoda. 

Zaposleni na OŠ Janka Padežnika Maribor bodo sistematično pristopili tudi k prenovi Pravil 

šolskega reda, saj situacija to zahteva. Imenovana je delovna skupina. Pravila šolskega reda 

sprejme Sveta zavoda. 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti so prav tako del področne zakonodaje. 

Delo v zavodu je zelo zahtevno in vedno bolj obsežno. 

Dopolnitev k 5. točki : Ravnateljica predstavi poskus Razširjenega programa (RAP) h kateremu 

je OŠ Janka Padežnika pristopila v šolskem letu 2021/22. 

Predstavi ožji tim strokovnih delavcev in dejavnosti s področij Gibanja, Kulture in tradicije ter 

Vsebin iz življenja dela osnovne šole. Gre za vsebine, ki predstavljajo popotnico za življenje ter 

razvijajo zdrav čustven in telesni razvoj. Z omenjenimi vsebinami iščemo didaktični model, ki bi 

ga lahko ponudili v slovenskemu prostoru kot nadomestilo podaljšanega bivanja. 

Marko Hölbl vpraša ali bi ta model potem veljal za celotno slovensko področje. Ravnateljica 

odgovori, da je temu tako, saj iščemo ustrezen model. Spremljali bomo interes za določene 



vsebine, ki se zatorej med šolskim letom tudi spreminjajo. Gre za zahtevno nalogo, vendar 

takšen pristop dviguje kakovost šolstva.  

Albin Anžel vpraša kakšne so izkušnje šol, ki so že v poskusu RAP. Ravnateljica pove, da bomo o  

izkušnjah šol, ki so že nekaj časa v poskusu RAP, izvedeli več po 18. novembru 2021, ko se bo 

ožja skupina naše šole srečala na sestanku z drugimi šolami. 

Klemen Kogler vpraša na kakšen način so učitelji zavoda vključeni v RAP oz. ali nabor zaposlenih 

zadostuje za vse dejavnosti, ki jih ponujamo. Ravnateljica pove, da so si učitelji dejavnosti  

porazdelili glede na interese, ure so sistemizirane in porazdeljene. Klemen Kogler pove, da je 

torej potrebna fleksibilnost kolektiva in ni potrebe po dodatnem zaposlovanju kadrov. Stanka 

Emeršič in ravnateljica razložita, da v primeru RAP, MIZŠ ni usmerjeno v dodatno zaposlovanje. 

Stanka Emeršič razloži kako je z dejavnostmi povezanimi z učnimi načrti po Evropi (npr. Finska), 

ki se prilagajajo razmeram v družbi. 

 

SKLEP 5: Predstavnikom Sveta zavoda se bo po elektronski pošti poslal posodobljen Poslovnik 

Sveta zavoda. 

SKLEP 6: Svet zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor je na 1. seji v šolskem letu 2021/22 sprejel 

sklep o sprejetju Izvedbenega načrta RAP-a za šolsko leto 2021/22. 

 

Ad 6 

Pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh predstavi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta 

za šolsko leto 2020/21, ki je članom Sveta zavoda bil poslan kot priloga v elektronski obliki ob 

vabilu na sejo. 

SKLEP 7: Svet zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor je na 1. seji v šolskem letu 2021/2022 sprejel 

sklep o sprejetju Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021. 

 

Ad 7 

Ravnateljica Sonja Filipič predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22, ki je članom Sveta 

zavoda bil poslal v elektronski obliki kot priloga ob vabilu na sejo. 

Na pobudo Marka Hölbla bo šola organizirala predavanje, ki bo 14. novembra 2021, na temo 

spletnega nasilja, v organizaciji Safe.si. 

Ravnateljica pove, da se Šolski sklad ni sestal pretekli dve leti, zaradi investicije in epidemije. 

Izpostavi, da si že nekaj let želimo postaviti parkirišče za kolesa in bo ena prioritetnih nalog v 

letu 2021/22.  

Izpostavi tudi vlogo šolske skupnosti in učencev, ki s svojimi predlogi vplivajo na aktivnost šole 

(rekreativni odmor, šolski zvonec…). 



Prisotne seznani s komunikacijo šole z ustanoviteljem (MOM) glede množičnih gradenj na 

Studencih, saj šola nima možnosti širjenja oz. sprejema večjega števila učencev. Župan je 

povedal, da bodo učenci iz novih naselij usmerjeni na druge šole, saj bomo na OŠ Janka 

Padežnika vpisovali po 2 oddelka. 

Kadrovski načrt se pripravlja februarja in je ustrezen. 

Zaradi ukrepov povezanih z zajezitvijo epidemije SARS Cov-19 bodo dnevi dejavnosti v šolskem 

letu 2021/22 izvedeni na šoli. 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje kot tudi interesne dejavnosti so letos umeščeni v poskus 

Razširjenega programa (RAP). 

Šole v naravi bodo realizirane, če bodo epidemiološke razmere to dovoljevale. Le za 7. razred 

ne dobimo prostega termina v CŠOD, a si prizadevamo tudi to uresničiti. 

Šola sodeluje v številnih projektih, tudi na področju zdravstvene in cestne preventive. Sodeluje 

s fakultetami, raznimi društvi (čebelarstvo, taborniki…). 

 

SKLEP 8: Svet zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor je na 1. seji v šolskem letu 2021/2022 sprejel 

sklep o sprejetju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30  . 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                             Predsednica sveta šole: 

Koraljka Čeh, prof.                                                                                           Stanka Emeršič, prof. 


