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Svet staršev OŠ Janka Padežnika Maribor 
 

ZAPISNIK 
 

1. redne seje Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor, ki je potekala v četrtek, 29. 9. 2022,  
od 17.05 do 18.45 ure, v šolski jedilnici. 

 
Prisotni člani sveta staršev: Adrijana Kresnik Kočev, Manuela Šabeder, Maja Rantaša, Petra Mlakar, 
Neža Bauman, Jasmina Žilić, Klemen Kogler, Albin Anžel, Tanja Krajnc, Anja Ekart Šešerko, Tadej Roškar, 
Škrobar Mojca, Rene Redžič, Biljana Kirić, Saška Purišič 
 
Opravičeno odsotni člani sveta staršev: Marko Hölbl, Ines Matjaž, David Braun, Mojca Fatur, Tjaša 
Bečela Hölbl, Breda Munda Bulatović 
 
Odsotna člana sveta staršev:, Mitja Bregant 
 
Prisotni, vabljeni na sejo: ravnateljica Sonja Filipič, namestnica ravnateljice Koraljka Ček, tajnica 
Bojana Rojs 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Konstituiranje Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor 
2. Obravnava in podajanje mnenja k Poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/2022 
3. Obravnava in podajanje mnenja k Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2022/2023 
4. Predlog sprememb Poslovnika Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor 
5. Aktualne informacije o delovanju šole 
6. Predlogi, pobude, … 

 
 
Ravnateljica mag. Sonja Filipič je pozdravila predstavnike oddelkov in povedala, da je na seji prisotnih 
15 članov Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor. Seja je bila sklepčna. 
 
Povedala je, da prvo sejo sveta staršev, do izvolitve predsednika, vodi ona. Člane Sveta staršev OŠ Janka 
Padežnika Maribor je prosila, da se na kratko predstavijo. 
 
Točka 1: 
 
Ravnateljica je povedala, da morajo na prvi seji člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor izbrati 
kandidata za predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev OŠ Janka Padežnika. Predstavnike 
oddelkov je prosila za predloge. 
 
Gospod Klemen Kogler je predlagal za predsednika Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor gospoda 
Albina Anžela. 
 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika so se s predlogom soglasno strinjali. 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor so za predsednika Sveta staršev OŠ Janka Padežnika 
Maribor izvolili gospoda Albina Anžela. 
14 glasov ZA, 1 glas VZDRŽAN 
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Predsednik Sveta staršev OŠ Janka Padežnika, g. Albin Anžel, se je članom sveta staršev zahvalil  za 
zaupanje, jih seznanil s poslovnikom in s 13. členom Poslovnika sveta staršev, ki pravi, da lahko 
predsednik sveta staršev predlaga svojega namestnika. 
 
Predsednik sveta staršev, gospod Albin Anžel, je za namestnika predsednika Sveta staršev OŠ Janka 
Padežnika Maribor predlagal gospoda Klemena Koglerja. 
 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika so se s predlogom soglasno strinjali. 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor so za namestnika predsednika Sveta staršev OŠ 
Janka Padežnika Maribor izvolili gospoda Klemena Koglerja. 
14 glasov ZA, 1 glas VZDRAŽAN 
 
 
 
TOČKA 2: 
Predsednik Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor je prosil pomočnico ravnateljice, gospo Koraljko 
Čeh, da predstavi Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/2022. 
 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor so poročilo kot gradivo dobili po e-pošti. 
 
Pomočnica ravnateljice je natančno predstavila Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/2022. 
Povedala je, da je bilo v preteklem šolskem letu realiziranega 99,95% učnega načrta. 
 
Gospa Adrijana Kresnik Kočev je vprašala kako to, da so zlato priznanje za Prežihovo bralno značko 
dobili samo 4 učenci? 
Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da zlato priznanje za Prežihovo bralno značko dobijo tisti učenci, 
ki vseh devet let opravijo brano značko. Dodala je, da učenci nižjih razredov pridno sodelujejo pri bralni 
znački, učenci višjih razredov pa ne več. 
 
Albin Anžel je povedal, da je s strani staršev dobil pobudo, da bi učitelji seznam knjig za domače branje 
pripravili že ob koncu šolskega leta, tako bi lahko otroci knjige prebrali med počitnicami, ko imajo več 
časa. 
Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da so počitnice tisti čas, ko moramo otrokom dovoliti, da berejo 
tisto, kar si želijo, ne smemo jih obremenjevati z obveznim branjem. Povedala je, da je Društvo bralna 
značka poslalo okrožnico, v kateri pozivajo naj se iz spletne strani umaknejo priporočilni seznami knjig, 
saj je bralna značka prostovoljna in se učenci samostojno odločajo za izbor knjig. 
 
Razvila se je debata glede bralne kulture otrok, dejavnosti RAP, krožkov namenjenih branju. 
 
Gospod Albin Anžel je predlagal, da svet staršev izreče pozitivno mnenje k Poročilu o realizaciji LDN za 
šolsko leto 2021/2022. Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor so se s predlogom soglasno 
strinjali. 
 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Svet staršev OŠ Janka Padežnika Maribor izreka pozitivno mnenje k Poročilu o realizaciji LDN za 
šolsko leto 2021/2022. 
15 glasov ZA 
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TOČKA 3: 
Predsednik Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor je prosil ravnateljic, mag. Sonjo Filipič, da 
predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023. 
 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor so LDN za šolsko leto 2022/2023 in Izvedbeni načrt 
razširjenega programa za šolsko leto 20228/2023, ki je priloga LDN, dobili po e-pošti. 
 
Ravnateljica je natančno predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023 in Izvedbeni načrt 
RAP za šolsko leto 2022/2023.  
Povedala je, da je naša šola v šolskem letu 2021/2022 v celoti pristopila k Poskusu RAP, da je ponosna, 
da si otroci želijo življenjskih dejavnosti – šport, gibanje, dejavnosti za umirjanje.  
Člane sveta staršev je seznanila s sanacijo vlage v kletnih prostorih na Obrežni ulici, ki je bila pravkar 
zaključena. Povedala je, da je bila planirana sanacija tako z zunanje, kot tudi iz notranje strani. Zaradi 
dviga cen pa se je lahko opravila sanacija samo iz zunanje strani. Sanacija notranjih prostorov je tako 
planirana za naslednje leto. 
 
Gospod Albin Anžel je predlagal, da svet staršev izreče pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu 
za šolsko leto 2022/2023. Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor so se s predlogom soglasno 
strinjali. 
 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Svet staršev OŠ Janka Padežnika Maribor izreka pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu za 
šolsko leto 2022/2023. 
15 glasov ZA 
 
 
TOČKA 4: 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor so predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Sveta 
staršev OŠ Janka Padežnika Maribor dobili po e-pošti skupaj z vabilom. 
 
Gospod Albin Anžel je članom sveta staršev pojasnil, da je svet staršev že leta 2020 ugotovil, da je  
Poslovnik sveta staršev zastarel in je bil nujno potreben prenove. Za ta namen je bila ustanovljena pet 
članska komisija, katera je pripravila osnutek novega poslovnika. Omenjeni osnutek je pred sprejetjem 
in obravnavo na svetu staršev pregledala pravna pisarna in podala predloge, katere je komisija 
upoštevala. Predlog poslovnika je bil obravnavan in sprejet na 1. izredni seji Sveta staršev dne 31. 5. 
2021. 
Sprejeti Poslovnik je nato na podlagi nadzora inšpektorja bil ponovno poslan v pregled in ugotavljanje 
morebitnih nepravilnosti. Prejeli smo dve strokovni mnenji, ki ugotavljata nekaj slovničnih nejasnosti. 
Svet staršev je na svoji 3. izredni seji 16.6.2022 s sklepom ustanovil komisijo v sestavi David Braun, 
Albin Anžel, Sonja Filipič in Janja Korošec in ji naložil, da najkasneje do sklica naslednje redne seje 
pripravi predlog sprememb.  

Gospod Albin Anžel je predlagal, da svet staršev sprejme predlagane spremembe in dopolnitve 
Poslovnika Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor. Člani svet staršev so se s predlogom soglasno 
strinjali. 
 
 
 
 
 
 



SKLEP ST. 5I

Svet storiev sprejme spremembe in dopotnitve Poslovniko Sveto stodev Oi lP MB, ki ie bit spreiet

dne 37,05.2021:

1, V druoem odstovku 6.ileno se tretid dlineio spleneni tako, do se aldsi:

doie pobudo oddelku zo rozreiitev predstavniko oddelka,

2. Sedmi odstavek g,tleno se sptemeni toko, dd se alosi:

Prcdstavnik svetq storiev lohko podo pobudo zo rozreiitev ptedstovniko oddelko no seiisveto
storsev v primeru kriitve doloiil tegd poslovnikd, Svet stdriev o pobudi glosuie. Pobudd 20

rozreiitevje izgldsovono, te zo rdzteiitev gldsuie veikot polovico prisotnih predstdvnikov nd
seji sveto storiev. te je pobudo izglosovono, svet staiev obvesti ruztedniko oddelko. Storii
oddelkd nd ndsledniem roditeliskem sestonku lohko izvolijo noveqd ptedstdvnikd.

3. Sesti odstdvek 79,ileno se spreneni toko, dd se dlosi:

V Wimetu, do isti rdzprovljovec k6i rcd tudind ndslednii seii, lohko predseduioii poda
pobudo zd niegovo rozteiitev,

15 qlasov ZA

TOTKA 5 in 6:

Gospod An)el Albin je predlagal, da se 5. in 6. toaka dnevnega reda zdru:ita.

elani sveta zavoda so se s predlogom strinia i.

Gospod Albin Aniel ie povedal, da Zeli, da se tim hitreje sproiijo potrebni postopki, da se razdelilna

kuhinja oS lanka Padeinika Maribor sprenreni v centralno kuhinjo.
Prebral ie dopis enega od stariev, ki opozarja, da imajo otroci na voljo premalo dasa za kosilo.

Na to teiavo so opozorilitudi drugi alani sveta stariev. Prav tako so bile pripombe na aistoio hrane ln
premalo raznolike obroke.

Ravnate jica je povedala, da Ze ves teden natanano spremlja razporede izvajanja kosila ter da je zadeva

veaplastna. aas, kiga otroci potrebujejo, da pojedo kosilo je odvisen od te8a kajje za kosilo (alije kosilo

sestavljeno) inkolikootrokmanjka.Vpovpreijupapoledovs-6mnutah. aanom sveta starievje
povedala kakien ie razpored prihajanja in odhajanja posameznih odde kov na kosilo. Poudarila je, da

za pomanjkljivo iistoto hrane pruid sliSi in da bo zadevo preveri a.

alani Sveta starSev oS Janka Padeinika so se dogovori i, da bo naslednja seja 17.10.2022 ob 17.30 uri

Seja se je zak jutila ob 18.45 uri.

Maribor,30.9. 2022
zap. ir.900 2s/2o22/2

Zapisala:

Bojana Rojs, tajnica viz
Predsednik Sveta stariev OS Janka PJdeinika Maribor

Albin Anrel 1 -r'
'/ilh.---.-
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