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ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev, ki je bila dne, 27. 9. 2017, ob 17. uri v učilnici matematike OŠ 

Malečnik. 

Prisotni:  Tomislav Letnik, Simona Šilec, Tina Rat, Smiljan Diemat, Borut Korc, Polona 

Robič, Marija Kos, Aljoša Lovišek, Rudolf Sedič - ravnatelj in Amadej Lešnik - tajnik. 

Odsotni: Branka Berlič, Sašo Ješovnik. 

Na seji je bilo prisotnih 8 članov, ravnatelj in tajnik Amadej Lešnik, zato je bila seja sklepčna 

in se je lahko nadaljevala. 

Gospod ravnatelj Rudolf Sedič je pozdravil navzoče in predlagal naslednji dnevni red. 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. LDN za šolsko leto 2017/2018. 

3. Poročilo za šolsko leto 2016/2017. 

4. Volitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika. 

5. Razno. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

Na seji je bilo prisotnih 8 članov, in tako je bila seja sklepčna. 

Predlog je, da se zamenjata točki 2 in 4. 

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

Sklep št. 1: 

Seja Sveta staršev OŠ Malečnik je bila sklepčna, člani so soglasno potrdili predlagani 

dnevni red. Zamenjali sta se točki 2 in 4. 



 

K točki 4 – LDN za šolsko leto 2017/2018. 

 Za Zdrav življenjski slog smo pridobili 10 ur – problem je v tem, da se naše stvari križajo 

z zunajšolskimi dejavnostmi kot je glasbena šola, atletika. Starši bi želeli imeti urnik 

programa, da bi lahko planirali za v prihodnje. Ravnatelj pojasni, da je urnik čez teden 

vnaprej določen - čez vikend je mogoče spreminjati urnik dejavnosti. 

 Želja, da bi nastavili rubriko Zdrav življenjski slog, kjer bodo ure za to nastavljene po 

določenem urniku. 

 Učenci lahko uporabljajo šolske vozovnice za vožnjo v mesto.  

Letni delovni načrt za leto 2017/2018: 

 Ravnatelj je predstavil predlog razširjenega in nadstandardnega programa. 

 Na LDN lahko starši dodajo kakšne predloge – starši imajo na to vpliv. 

 Od Ministrstva za šolstvo imamo določen koncept, kako OPB poteka. Pri organizaciji 

nastajajo težave, ker zaradi tega Ministrstvo določa ura – primer, družijo se 2., 3. in 4. 

razred, nato se na koncu vse skupaj združi v eno. Ravnatelj lahko določi 3 učitelje za 

OPB, ostalo je potrebno dopolnjevati z ostalimi učitelji. Letos imamo priznano 2,6 ure 

za OPB. 

 Dnevi dejavnosti – cene še niso dodane. Cena plesa v decembru znaša 3€. 

 3. športni dan je povezan s stroški, kjer je karta približno 11€, izposojnina drsalk in sank 

je 2€, prav tako je potrebno še plačati avtobus do Areha. 

 Medijska dejavnost obiska SERŠ-a, učenci, ki imajo avtobusno karto, imajo zastonj. 

 Želja o seznanjanju otrok o prvi pomoči. Ravnatelj pojasni, da je v lanskem letu bilo to 

organizirano v telovadnici s praktičnim prikazom oživljanja. V letošnjem šolskem letu 

bo 7. novembra 2017 strokovna predstavitev prve pomoči. 

 Problematika nasilja med učenci v okolici šole. Tudi učitelj ima s svojo (ne)avtoriteto 

nek vpliv na vzgojo učencev. Bistvo je, da za naše otroke poskušamo le najboljše in da 

se poskušamo pogovarjati in reševati stvari. Vse te stvari ne smejo preiti v žalitve. 

 Ideja 6. B in 7. razreda glede zvonca – pomeni, da bi imeli na hodniku 4 zvočnike, kjer 

bi predvajali glasbo ob odmorih s pomočjo računalnika. 

 Roditeljski sestanek bi se začel ločeno z ostalimi razredi, zaradi problema prevelike 

gneče, poleg tega so otroci v različnih razredih in je težko biti hkrati na določenem 

sestanku. 

Sklep št. 2: 

1. Svet staršev daje soglasje k predlogu nadstandardnega in razširjenega programa. 

2. Svet staršev daje soglasje k stroškom za izvedbo dnevov dejavnosti za šolsko leto 

2017/2018. 

 

 



K točki 3 – Poročilo za šolsko leto 2016/2017. 

 

Člani Sveta staršev so seznanjeni s poročilom za šolsko leto 2016/2017. 

 

K točki 2 – Volitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika. 

 Volitve so bile javne. 

 Predlagan in ponovno izvoljen za predsednika Sveta staršev je gospod Borut Korc. Za 

namestnika sprejmejo gospoda Tomislava Letnika, ki je predstavnik 1. razreda. 

Sklep št. 4: 

Za predsednika Sveta staršev je bil ponovno izvoljen gospod Borut Korc. Za namestnika 

je potrjen gospod Tomislav Letnik. 

 

K točki 5 – Razno. 

 Okoli igrišča ter od šole do konca vhoda na parkirišče bomo zgradili ograjo. Učenci, ki 

prihajajo peš s strani gostišča Baron, bodo uporabljali vhod pri 1. razredu. 

 Izvedba programa šola rolanja. 

 Prijavili smo se na projekt »Jem drugače, jem domače«, kjer gre za zdravo hrano v šoli. 

Nabavili smo sokovnik, zato učenci lahko pijejo sok iz sveže stisnjenega sadja. 

 Uporaba delovnih zvezkov in njihovo izpolnjevanje. Očitek za Glasbeno umetnost, da 

niso izpolnili niti 10 odstotkov delovnega zvezka. Ali je možno izvajati zunanjo 

hospitacijo glede učitelja glasbene vzgoje? Ravnatelj bo poskusil primerjati delovne 

zvezke učencev, ki delajo in tistih, ki ne delajo domačih nalog. 

 Problematika bralne značke glede končnega termina, kjer ni zaključka, do kdaj se mora 

kaj prebrati (primer do 15. maja je potrebno prebrati …). Niso prebrali pesniške zbirke 

in zaradi tega ne morejo prisostvovati na noči branja – starši želijo vedeti, do kdaj se 

morajo določena dela prebrati. 

 V 5. razredu je šola v naravi sofinancirana in subvencionirana, zato ni potrebno nobene 

vloge. 

 Lo.Polis uporabniki – starši bodo v prihodnje dobili geslo in dovoljenje za uporabo le-

tega. Je neplačljiv, kajti gre samo za vpogled ocen v e-redovalnici.  

 

Sklep št. 5:  

Ravnatelj naj preveri ali so delovni zvezki izpolnjeni vsaj v 80 odstotkih. 

 

 



Seja je bila zaključena ob 19.20. 

 

 

Zapisal                                 Predsednik Sveta staršev 

Amadej Lešnik,                                OŠ Malečnik 

poslovni sekretar OŠ Malečnik                              Borut Korc 


