
OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK 
 
SVET STARŠEV 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
2. seje Sveta staršev OŠ Malečnik, ki je bila  6. 3. 2018 ob 18. uri v učilnici slovenščine.  
 
Prisotni: 
Borut Korc, Marija Kos, Tomislav Letnik, Tina Rat, Polona Robič, Simona Šilec in Rudolf Sedič 
– ravnatelj. 
 
Opravičeno odsotni:  
Sašo Ješovnik, Smiljan Diemat, Branka Berlič, Aljoša Lovišček. 
 
Predsednik Sveta staršev je pozdravil navzoče in predlagal dnevni red, ki so ga člani prejeli 
kot gradivo. 
 
Predlagal je naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Malečnik 
3. Pobude in vprašanja 
4. Razno 

 
K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Predsednik Sveta staršev je ugotovil, da je bilo na seji prisotnih 6 članov, zato je bila seja 
sklepčna. 
 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, tako sta bila sprejeta 
 
Sklep št. 1:  
Seja Sveta staršev je bila sklepčna, na seji je bilo prisotnih 6 članov. 
 
Sklep št. 2: 
Svet staršev OŠ Malečnik je soglasno potrdi predlagani dnevni red. 
 
 
K točki 2 – Volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Malečnik 
 
Ravnatelj je seznanil člane, da Svet staršev izvoli 3 predstavnike staršev v Svet zavoda OŠ 
Malečnik. V Svet zavoda OŠ Malečnik se imenujejo 3 predstavniki ustanoviteljice – MO 



Maribor, trije predstavniki staršev in 5 predstavnikov šole. Po e-pošti so člani prejeli 
kandidatno listo staršev, lahko pa člani Sveta staršev kandidatno listo na seji dopolnijo. Prav 
tako se morajo člani odločiti, ali bo glasovanje tajno ali javno. 
 
Člani Sveta staršev so se odločili, da bo glasovanje potekalo javno, in dopolnili so predlagano 
kandidatno listo z dvema novima kandidatoma, zato so bili sprejeti 
 
Sklep št. 3: 
Svet staršev OŠ Malečnik je razširil  predlagano kandidatno listo z novima dvema 
kandidatoma in potrdil razširjeno kandidatno listo predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ 
Malečnik. 
 
Sklep št. 4 
Na podlagi določil 5. člena Poslovnika, sprejetega 17. 3. 2010 na 2 redni seji Sveta staršev, 
so člani Sveta staršev s 6 glasovi sprejeli sklep, da bodo volitve predstavnikov staršev v 
Svet šole OŠ Malečnik javne. 
 
Predsednik Sveta staršev je seznanil člane, da se glasuje tako, da volilni upravičenci dvigujejo  
roke.  
 
Sklep št. 5: 
Na podlag določil 6. člena Poslovnika sveta staršev sprejetega 17. 3. 2010 na 2. redni seji 
Sveta staršev in v skladu s 46. in 47. člena ZOFVI (UPB 5, Ur. l. 16/07, 36/08, 58/09 in 
64/09) je Svet staršev z javnim glasovanjem izvolil naslednje predstavnike v Svet šole OŠ 
Malečnik za štiri letni mandat: 
 

1. Tomislava Letnika, predstavnika 1. razreda, 5 glasov; 
2. TinoRat, predstavnico 4. razreda, 5 glasov;  
3. PolonoRobič, predstavnico 5. razreda, 5 glasov. 

 
 
K točki 3 – Pobude in vprašanja 
 
Predsedniku so bile posredovane tri pobude oziroma vprašanja staršev, in sicer: 
 
1 . Z začetkom novega šolskega leta je bila sprejeta na razpisano delovno mesto     
     učiteljice slovenskega jezika gospa Sedič. Preveri naj se postopek izbire te  
     učiteljice. 
 
Predsednik je podal svoje mnenje, v katerem ugotavlja, da Svet staršev na podlagi 
zakonodaje praviloma nima dolžnosti ali pravic v zvezi z ugotavljanjem ustreznosti 
kandidatov in njihove izbire, lahko pa podaja svoja mnenja. Prosil je g. ravnatelja, da 
odgovori na to pobudo oz. vprašanje. 
 
G. ravnatelj je povedal, da je v avgustu res bilo razpisano delovno meto učitelja slovenščine 
za skrajšan delovni čas in za določen čas. Ko se je prijavila gospa Sedič, se je iz postopka 
izbire izločil in pooblastil drugega delavca šole za vodenje postopka izbire.  



Povedal je tudi, da so bile v septembru podane anonimne prijave na ta postopek, in sicer na 
delovno inšpekcijo, na komisijo za preprečevanje korupcije in šolski inšpektorat. Na vse 
ustanove je v začetku oktobra poslal zahtevano dokumentacijo. Inšpektorat RS za šolstvo in 
šport ni ugotovil nepravilnosti glede organizacije učne obveze, Inšpektorat RS za delo in 
Komisija za preprečevanje korupcije pa nista odgovorila.  
 
2. Že na prejšnjem sestanku so se člani sveta staršev pogovarjali o avtoriteti in   
    kredibilnosti nekaterih učiteljev. Kaj je bilo storjeno na tem področju? 
 
G. ravnatelj je seznanil člane, da jedo sedaj izvedel hospitacije pri učiteljih začetnikih in pri 
učiteljih razrednega pouka. S hospitacijami bo nadaljeval v mesecu aprilu. Osnovna tema 
hospitacij je uvajanje formativnega spremljanja v izobraževalni proces. Pri hospitacijah z 
disciplino ni težav, kar se članom sveta staršev zdi popolnoma normalno. Večje težave so, ko 
je oz so učitelji sami v razredu. Nered moti ne samo starše ampak tudi učence same. 
Ravnatelj je opravil razgovor z učiteljem in mu skušal pomagati z nasveti in mu predlagal, da 
naj črpa izkušnje od drugih učiteljev (zgled dobre prakse). Prav tako se je učitelj  sestal s 
svetovalko iz Zavoda za šolstvo. Na vprašanje predsednika: »Ali pričakujete s temi ukrepi 
izboljšanje?« je g. ravnatelj dejal, da upa, da se bodo potrdila prizadevanja, da učitelj pridobi 
na avtoriteti in kredibilnosti. 
Starši so opozorili, da je verjetno s to težavo povezano tudi zmanjšanje števila učencev, ki 
obiskujejo Mladinski pevski zbor, zlasti v zadnjih letih. Ravnatelj je odgovoril, da je to veliko 
odvisno od učitelja, ali otroci obiskujejo pevski zbor ali ne. Je pa opozoril, da se pojavlja pri 
otrocih 7., 8. in 9. razreda želja po neobiskovanju pevskega zbora in da jih je vedno težje 
motivirati za zborovsko petje. 
Pri zaposlovanju ima ravnatelj možnost poskusne dobe, je pa zavezan, da upošteva 
zakonodajo, ki je zelo eksplicitna v javnem sektorju in močno vpliva na njegovo odločitev. 
 
3. Kako je glede prevzema prvošolčkov, ki hodijo k verouku in če lahko katehetinja     
    pride po njih. 
 
Starš prvošolčka  je v sodelovanju z ravnateljem organiziral, kdaj in kako naj katehetinja pride 
po otroke. Izdelan je bil tudi seznam otrok, ki obiskujejo verouk. Težave nastajajo pri 
izvajalcu verouka, zato se je potrebno pogovoriti z njim. 
 
 
K točki 4 – Razno 
 
Predsednik je uradno pozval ravnatelja, da reši zadevo glede predstavnika v Svetu staršev iz 
drugega razreda.  
 
Sklep št. 5 
Ravnatelj naj pozove razredničarko, da na prvem roditeljskem sestanku izvolijo novega 
predstavnika razreda v Svet staršev. 
 
Na pobudo otrok je predstavnica staršev prosila, če se lahko vsaj v sanitarijah namestijo 
bojlerji, da si otroci pozimi ne umivajo rok z mrzlo vodo. Ravnatelj se je obvezal, da bo v 



sanitarijah z novim šolskim letom topla voda. Starši predlagajo, da bi bila v naslednjih letih 
topla voda tudi v razredih. 
 
Zastavljenemu vprašanju, ali se kotel v kuhinji že uporablja, je ravnatelj odgovoril pritrdilno. 
 
Ravnatelj je seznanil Svet staršev, da se je OŠ Malečnik prijavila na Arnesov razpis SIO-2020 
(sofinanciranje dejavnosti »IZGRADNJE BREZŽIČNIH OMREŽIJ« in dejavnosti »NAKUP IKT 
OPREME«). Projekt se zaključi 2020. Dejavnost Izgradnja brezžičnih omrežij se financira 
62,5% iz kohezijskih sredstev, 37,5% pa mora zagotoviti šola sama. Dejavnost Nakup IKT 
opreme pa se financira v razmerju 50/50. V letu 2018 bo dobavljenih 6 računalnikov in 
posodobljeno bo brezžično omrežje. 
 
Za glasbo med odmori je naročen predračun za namestitev zvočnikov na hodnikih. 
 
Svet staršev je sprejel sklep glede zapisnika Sveta staršev. 
 
Sklep št. 6 
Predlog zapisnika sestanka Sveta staršev mora biti podan predsedniku v pregled v roku 
osem dni po seji sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
Zapisal :            Predsednik Sveta staršev 
Rudolf Sedič                                OŠ Malečnik 
 
ravnatelj OŠ Malečnik      Borut Korc 

 
 


