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ZAPISNIK 

2. seje Sveta staršev, ki je bila dne 10. 3. 2017 ob 17. uri v učilnici matematike OŠ 
Malečnik. 

Prisotni:Sašo Ješovnik, Borut Korc, Tina Rat, Polona Robič, Simona Šilec, Branka Berlič, 
Marija Kos, Boštjan Škof, Natalie C. Postružnik, Rudolf Sedič – ravnatelj in Amadej Lešnik - 
tajnik. 

Odsotni: Smiljan Diemat, Branko Alter. 

Na seji je bilo prisotnih 9 članov, ravnatelj in tajnik Amadej Lešnik, zato je seja sklepčna in se 
je lahko nadaljevala. 

Gospod Borut Korc je pozdravil navzoče in predlagal naslednji dnevni red. 

Dnevni red: 

 

1.      Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2.      Pregled sklepov zadnje seje. 

3.      Realizacija sklepov in pobud, ki so bili podani na Svetu staršev v letu 2016. 

4.      Nasilje v razredu in med čakanjem na avtobus. 

5.      Fakultativni pouk tujega jezika.    

6.      Finančno poročilo šolskega sklada. 

7.      Zaključna ekskurzija 9. razreda. 

8.      Razno. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda 

Na seji je bilo prisotnih 9 članov in tako je bila seja sklepčna. 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil sprejet: 



Sklep št. 1: 

Svet staršev OŠ Malečnik je bil sklepčen, člani so soglasno potrdili predlagani dnevni 
red. 

 

K točki 2 – Pregled sklepov zadnje seje 

• potrditev zapisnika zadnje seje ter nagrajevanje naj-učenca in naj-učenke 
• zapisnik je že potrjen, prav tako bodo do konca aprila pripravili kriterij ocenjevanja 

naj-učenca in naj-učenke, ki ga bo pripravil gospod Alter; 
• govor o spremembi in vrsti prehrane, kajti sedaj imamo na OŠ Malečnik drugega 

dobavitelja. Prav tako se nekateri izmed staršev ne strinjajo s kvaliteto prehrane 
oziroma bio-prehrane, čeprav je lokalna in zdrava. Gospod ravnatelj je na to dal 
ugovor, saj je bilo potrebno zmanjšati količino sladkorja v obrokih in napitkih; 

• ravnatelj  je pojasnil, da bodo zapisniki Sveta zavoda in Sveta staršev v šolskem letu 
2016/2017 objavljeni na spletni strani šole, vprašanje pa je, ali se zapisnik objavi, ko 
se zapiše, ali ko je potrjen; 

• starši se strinjajo, da za naj-učenca in naj-učenke ne bodo gledali parametrov 
inteligenčnega kvocienta oziroma ocen, ampak glede naosebnost in na podlagi 
slednjega izbrali naj-učenca oziroma naj-učenko. 

Sklep št. 2: 

Svet staršev OŠ Malečnik je soglasno potrdil zapisnik zadnje seje z dne 28. 9. 2016. 

Do konca aprila 2017 se naj pripravi kriterij ocenjevanja naj-učenca in naj-učenke. 

 

K točki 3 – Realizacija sklepov in pobud, ki so bili podani na Svetu staršev v letu 2016 

• poklicne in srednje šole ter dejavnosti otrok bi želeli imeti na spletu 
• večina staršev se je strinjala, da bi otroci imeli možnost obiskovanja dejavnosti glede 

poklica, kot so Karierni center, srednje šole ter spoznavanje lokalnih dejavnosti. 
Izpostavili so tudi interesne dejavnosti otrok izven šole, kot sta šport in glasba in 
problematiko izvajanja interesne dejavnosti zaradi termina OPB. 
 

Ravnatelj je: 
•  predstavil razpise iz marca 2016 – prijavili smo se na razne razpise, poleg tega smo 

v šolskem letu 2016/2017 dobili tudi nove bobne in kitaro; 
• podal realizacijo sklepov in pobud, ki so bili podani na sejah Sveta staršev 2016. 

Sklep št. 3: 

Predstavili smo ideje in spremembe za novo traso šolskega prevoza. 

 

 



 

 

 

K točki 4 –Nasilje v razredu in med čakanjem na avtobus. 

• red in disciplina v šoli 
• predstavnica 5. razreda je predstavila težave psihičnega in fizičnega nasilja med 

otroki; 
• problematika psihičnega in fizičnega nasilja v 5. razredu, prav tako velik problem je 

nasilje na spletnih mrežah. Predlog za Pravice otrok ter predstavitev z raznimi plakati, 
saj se kakršnekoli oblike nasilja ne tolerira; 

• ravnatelj je povedal, da je velika težava tudi z uporabo mobilnih telefonov med učno 
uro, kar dodatno moti sam učni proces; 

• starši se strinjajo, da bi bilo potrebno na šoli uvesti ustrezno vzgojo o spolnosti; 
• problem besednih zbadljivk v šoli in na avtobusu, prav tako problem spoštovanja drug 

drugega. 

Sklep št. 4: 

1. Člani Sveta staršev OŠ Malečnik so se soglasno strinjali, da je nujno potrebno 
obvestiti starše obeh 5. razredov zaradi nasilja v razredu in med čakanjem na 
avtobus. Strinjajo se, da bi sklicali oba razreda in predstavili problematiko. 

2. Člani Sveta staršev OŠ Malečnik se strinjajo, da v šoli izvedemo predavanje o 
spolni vzgoji. Ravnatelj je predstavil poročila v 5. A in 5. B razredu. 

 

K točki 5 – Fakultativni pouk tujega jezika 

Starši, ki imajo otroke pri fakultativnem pouku iz tujih jezikov so povedali, da se otroci naučijo 
zelo malo tujega jezika, zaradi nereda pri pouku. 

Ravnatelj je predstavil bistvo poučevanja fakultativnega pouka tujega jezika, kjer je potrebno, 
da otroci slišijo jezik in glasbo v tujem jeziku. Potrebna je disciplina za kvalitetno izpeljavo 
učne ure. 

Sklep št. 5:  

Svet staršev OŠ Malečnik, se je strinjal, da bi ravnatelj izvajal napovedane hospitacije 
učnih ur, saj je problem disciplina v razredu, s tem pa je odvisna kakovost učenja. 

 

K točki 6 – Finančno poročilo šolskega sklada 

Ravnatelj je pojasnil, da šolski sklad odloča, kateri otroci imajo plačano šolo v naravi. 

Sklep št. 6: 



Člani Sveta staršev OŠ Malečnik se soglasno strinjajo, da predloge Finančnega 
poročila naslovijo na šolski sklad. 

K točki 7 –  Zaključna ekskurzija 

Starši bi želeli imeti več kot enodnevne izlete, ki bi bili poučni. Ravnatelj je povedal, da ti 
predstavljajo poleg finančnega zalogaja tudi problem nadzora nad učenci z vidika učiteljev, 
saj je bilo v preteklosti že nekaj negativnih izkušenj, je povedal ravnatelj Rudolf Sedič. 

Sklep št. 7:  

Svet staršev OŠ Malečnik se strinja, da so večdnevni izleti prevelik finančni zalogaj za 
nekatere starše. 

 

K točki 8 – Razno 

• v nadaljevanju so nekateri starši podali željo, da bi zimski športni dnevi resnično bili v 
času zime, se pravi nekje v januarju in ne spomladi, ko je na smučiščih oziroma 
sankališčih blatno; 

• starši so tudi izjavili, da bi želeli imeti šolske urnike ob začetku šolskega leta, torej 
septembra; 

• starši želijo, da bi učitelji oziroma razredniki imeli elektronsko pošto staršev otrok, 
kamor bi jim le-ti lahko pošiljali razne spremembe, kot so prestavljanje športnih 
aktivnosti itd. 

Sklep št. 8:  

Svet staršev OŠ Malečnikje podal željo za vzpostavitev glasbe med odmori, kajti 
učenci ne vedo, kdaj se učna ura začne oziroma konča. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.36. 

 

 

Zapisal      Predsednik Sveta staršev 

Amadej Lešnik,     OŠ Malečnik 
poslovni sekretar OŠ Malečnik   Borut Korc 


