
OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK 
 
SVET STARŠEV 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
3. seje Sveta staršev OŠ Malečnik, ki je bila  4. 5. 2016 ob 17.00 v učilnici slovenščine OŠ 
Malečnik. 

Prisotni: Borut Korc, Marko Golež, Florence Gacoin-Marks, Natalie C. Postružnik, 
 Tomaž Škrlec, Mojca Bruić, Tina Rat 
 
Opravičeno odsotni: Valerija Bračko 
Odsotni: Smiljan Diemat, Polona Robič, Simona Knez, Branko Alter 
 
 
 
Predsednik Sveta staršev je odprl sejo, pozdravil navzoče in predlagal naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje. 
3. Oblikovanje mnenja Sveta staršev o kandidatu za ravnatelja OŠ Malečnik. 
4. Predstavitev pravnega mnenja o objavah vsebin na spletni strani šole. 
5.   Razno. 
 
 
K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Predsednik Sveta staršev je ugotovil, da je bilo na seji  prisotnih sedem članov in je bila 
seja sklepčna.  
 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil sprejet 
 
Sklep št. 1:  
 
Seja sveta staršev OŠ Malečnik je bila sklepčna, na seji je bilo prisotnih sedem 
članov. 
Svet staršev OŠ Malečnik je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
 
K točki 2 – Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje 
 
Predsednik Sveta staršev je seznanil člane, da je korespondenčna seja potekala v času 
od 22. 3. 2016 do 24. 3. 2016 v zvezi s prijavo šole v slovensko mrežo zdravih šol 
2015/2016. Člani Sveta staršev so se z  izvajanje projekta strinjali in predlog podali 
vodstvu šole. 
Kot predstavnik staršev ekipe »Zdrava šola« se je prostovoljno javil Marko Golež. Člani 
Sveta staršev so se s predstavnikom strinjali. Predlog je bil posredovan vodstvu šole. 
 
Na korespondenčni seji je sodelovalo sedem članov in vsi so glasovali ZA. 



Sklep št. 2: 
 
Svet staršev OŠ Malečnik se je s sedmini glasovi za s predlogom, da se šola prijavi 
na razpis v slovensko mrežo zdravih šol 2015/2016 strinjal. Za predstavnika ekipe 
staršev »Zdrava šola«  je bil imenovan Marko Golež. Predloga se posredujeta 
vodstvu šole. 
 
K točki 3 – Mnenje Sveta staršev o kandidatu za ravnatelja OŠ Malečnik 
 
Predsednik Sveta staršev je člane seznanil, da je na razpis za ravnatelja, ki je bil 
objavljen 18. 3. 2016 v Šolskih razgledih, prispela ena vloga. Vloga je bila popolna z 
vsemi dokazili. Prebral je program vodenja zavoda. 
 
Po krajši razpravi je Svet staršev podal naslednje mnenje: 
 
Svet staršev OŠ Malečnik podaja pozitivno mnenje k predstavljenemu programu h 
kandidaturi za ravnatelja s pripombo, da bi bili pri vsakem poglavju programa vodenja 
zavoda navedeni pogoji, ki jih kandidat potrebuje, da bo lahko program izpeljal in časovni 
vidik.  
 
K točki 4 – Predstavitev pravnega mnenja o objavah vsebin na spletni strani šole 
 
Predsednik Sveta staršev članom prebere pravno obvestilo, katerega predmet so spletne 
video vsebine in fotografije učencev, učiteljev  in ostalih avtorjev iz OŠ Malečnik. 
Pravno obvestilo se bo predalo vodstvu šole, ki naj to obvestilo pregleda in se odloči, ali 
se bo objavilo na spletni strani šole, da lahko tisti, ki vsebine objavlja, če bo imel kakšen 
pomislek glede objave, to obvestilo prebere.  
 
Člani Sveta staršev so se zahvalili predsedniku, da je pridobil Pravno obvestilo in 
priporočajo vodstvu šole, da to obvestilo čimprej oz. nemudoma umesti na spletno mesto. 
 
 
K točki 5 – Razno 
 
Predsednik Sveta staršev je predlagal, da razredniki na roditeljskih sestankih opozorijo 
predstavnike Sveta staršev v razredu, da se sestankov Sveta staršev udeležujejo, v 
nasprotnem primeru, če se seje ne morejo udeležiti, se opravičijo. 
 
S predlogom so se člani Sveta staršev strinjali. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.50. 
 
 
 
Zapisala       Predsednik Sveta staršev 
Marjana Nekrep      Borut Korc 

          
 
 


