
SVET ZAVODA 
Osnovna šola Malečnik 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

13. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila 25. 3. 2021 ob 17. uri v 
matematični učilnici. 
 
PRISOTNI: Darja Ferk, Tina Fošnarič, Slavica Kelbič, Nataša Potočnik, Mateja 
Simonič, Tina Rat, Tomislav Letnik, Karmen Peklar, Franc Simonič, mag. 
Regina Stajnko Polutnik, Polona Robič 
 
 
VABLJENI: ravnatelj Rudolf Sedič, tajnica Bojana Rojs 

 
 
 
K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik, Nataša Potočnik, je odprla sejo, 
pozdravila navzoče in ugotovila, da je na seji prisotnih vseh 11 članov. Seja je 
bila tako sklepčna. 
 
Sklep št. 1:  
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 11 
članov. 

 
 
Predsednica Sveta Zavoda OŠ Malečnik je predlagala potrditev dnevnega 
reda, ki so ga člani dobili skupaj z vabilom in ostalim gradivom. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.  
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta zavoda 
3. Vloge za prosto delovno mesto ravnatelja.  

4. Razno. 

 
Sklep št. 2: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
 
K točki 2 – Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta zavoda 
 

Predsednica je vprašala člane ali ima kdo pripombe na zapisnik  12. redne seje 
Sveta zavoda, ki je potekala 10. 3. 2021. Ker pripomb ni bilo, je bil zapisnik 
potrjen. 



 
Sklep št. 3: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje zapisnik 12. redne seje Sveta zavoda, 
ki je potekala 10. 3. 2021.  
 
 

 
K točki 3 - Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja. 
 
Predsednica Sveta zavoda je povedala, da je prispelo 7 vlog za delovno mesto 
ravnatelja. 
 
Predsednica Sveta zavoda je pričela z odpiranjem prispelih vlog. V navzočnosti 
vseh članov Sveta zavoda je preverila ali kandidati izpolnjujejo vse zahtevane 
pogoje, prebrala je življenjepis kandidatov in preverila ali so priloženi vsi 
zahtevani dokumenti.  
 
 
Člani Sveta zavoda so ugotovili:  
 
 
Miha Ribič – svojo vlogo mora dopolniti z: 

 
- overjeno ali originalno potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), 
- overjeno ali originalno potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in 
- overjeno ali original potrdilo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi 

(diploma) Pedagoške fakultete, 

- overjeno ali originalno potrdilo o pridobljenem nazivu svetovalec, 
- overjeno ali originalno potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 

izobraževanju (ZPIZ). 
 
 
Jolanda Bikić –  svojo vlogo mora dopolniti z: 
 

- overjeno ali originalno potrdilo o nekaznovanosti (Ministrstvo za 
pravosodje). 

 
 
Bojan Mlaj – svojo vlogo mora dopolniti z: 
 

- overjeno ali originalno potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku, 

- overjeno ali originalno potrdilo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi 
(diploma) Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 

- overjeno ali originalno potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in 
- overjeno ali originalno potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, 
- overjeno ali originalno potrdilo o pridobljenem nazivu mentor. 

 
 



Metka Kristan – svojo vlogo mora dopolniti z: 
 

- overjeno ali originalno potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku. 

 
 
Mateja Veltrusky – svojo vlogo mora dopolniti z: 
 

- overjeno ali originalno potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), 

- overjeno ali originalno potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 
izobraževanju (ZPIZ). 

 
 
Sabina Lešnik –  svojo vlogo mora dopolniti z: 

 
- overjeno ali originalno potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), 

- overjeno ali originalno potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in 
- overjeno ali originalno potrdilo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi 

(diploma) Pedagoške fakultete, 

- overjeno ali originalno potrdilo o pridobljenem nazivu svetnica, 
- overjeno ali originalno potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 

izobraževanju (ZPIZ). 

 
 
Manja Flisar Šauperl –  svojo vlogo mora dopolniti z:  

 
- overjeno ali originalno potrdilo o nekaznovanosti (Ministrstvo za 

pravosodje), 

- overjeno ali original potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku. 

 
 
Člani Sveta zavoda so se dogovorili, da  se Programi vodenja zavoda, ki so jih 
poslali kandidati, skenirajo in pošljejo vsem članom v petek, 26. 3. 2021, po 
elektronski pošti. Prav tako se v petek, 23.3.2021, pošlje kandidatom za 
ravnatelja poziv za dopolnitev vlog. 
 
Naslednja seja Sveta zavoda se skliče 7. 4. 2021. 
 
 
 
K točki 4 – Razno 
 

Gospod Simonič Franc je vprašal ravnatelja, koliko otrok je bolnih oz. je že 
zbolelo za Covid-19? 
Gospod ravnatelj je povedal, da je zbolelo zelo malo otrok. Zaradi rizičnega 
stika v razredu, pa so bili do sedaj v karanteni 4. razredi. Dne, 23.3.2021, ko se 



je poročalo stanje prisotnosti otrok v šoli na MIZŠ je bilo od 215 otrok prisotnih 
197 otrok. 
 
Ravnatelj je člane Sveta zavoda OŠ Malečnik obvestil, da bodo, predvidoma 
po Velikonočnih praznik, pričeli z deli na cesti mimo šole. Zaradi tega bo 
približno dva meseca polovična zapora ceste. V tem času bo za otroke (zaradi 
varnosti) prepovedano hoditi po cesti. 
 
 
 

Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
 
 
 
Zapisala:                                                  Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik: 
Bojana Rojs                                         Nataša Potočnik     
 
 
 
 
 
 

 
 
 


