
SVET ZAVODA 
Osnovna šola Malečnik 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

12. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik, ki je bila 10. 3. 2021 ob 17. uri v 
matematični učilnici. 
 
PRISOTNI: Darja Ferk, Tina Fošnarič, Slavica Kelbič, Nataša Potočnik, Mateja 
Simonič, Tina Rat, Tomislav Letnik 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Karmen Peklar, Franc Simonič, mag. Regina 

Stajnko Polutnik, Polona Robič, Iris Kaukler, Brigita Šiško. 
 
VABLJENI: ravnatelj Rudolf Sedič, tajnica Bojana Rojs, računovodkinja Brigita 
Šiško, sindikalna zaupnica Iris Kaukler. 
 
 
 
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 7 članov. Seja je bila 
tako sklepčna. 
 
Sklep št. 1:  
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 7 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 korespondenčne seje, ki je potekala od 

16.12. do 18.12.2020. 
3. Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje, ki je potekala od 

29.1.do 2.2.2021. 
4. Poslovno poročilo 2020.  
5. Ocenjevanje redne delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2020 
6. Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja.  

7. Razno. 

 
Sklep št. 2: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 



K točki 2 – Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje, ki je 
potekala od 16.12. do 18.12.2020. Sveta zavoda 
 
Predsednica je vprašala člane ali ima kdo pripombe na zapisnik  
korespondenčne seje, ki je potekala od 16.12. do 18.12.2020. Na 
korespondenčni seji je za potrditev sklepa  glasovalo 9 članov , ker pripomb ni 
bilo, je bil zapisnik sprejet. 
 
Sklep št. 3: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje zapisnik korespondenčne seje, ki je 
potekala od 16.12. do 18.12.2020.  
 
K točki 3 – Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje, ki je 
potekala od 29.1.do 2.2.2021. 

 
Po opravljenem popisu za leto 2020 je v času od 29. 1. 2021 do 2. 2. 2021. Na 
korespondenčni seji je za potrditev glasovalo 8 članov. 
 
Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik je prebrala dopis računovodkinje, ki je 
ugotovila napako v Sklepu št.2 (napačen znesek).  
 
Sklep št. 1:  
Potrdi se sklep terjatve-prevredotovalni prihodki v višini  190,00 € na 
dan 31.12.2020. Potrdi se preknjižba na finančne prihodke iz preteklih 
obdobij v višini 33,32 € in vknjižba finančnih odhodkov iz prejšnjih 
obdobij po uskladitvi stanja v višini 414,76 € in 128,08 €. 
                                                                
Sklep št. 2, s popravljenim zneskom, zapisan v zapisniku korespondenčne 

seje, ki je potekala od 29.1.do 2.2.2021, se glasi: 
 
Sklep št. 2: 
Potrdi se sklep o izločitvi osnovnih sredstev v skupni nabavni vrednosti 
9.260,43 €, drobnega inventarja v uporabi v skupni nabavni vrednosti 
686,69 € in neveljavni in uničeni učbeniki iz učbeniškega sklada v skupni 
nabavni vrednosti 2.283,44 € in učbeniki za na klop  v vrednosti 4.269,20. 
 
Sklep št. 3:  
Svet zavoda OŠ Malečnik sprejme Poročila o  opravljenem popisu za 
leto 2020.                                                 
 
Sklep št. 4: 
Svet zavoda OŠ Malečnik potrjuje zapisnik korespondenčne seje, ki je 
potekala od 29.1.do 2.2.2021, s popravkom Sklepa št. 2. 
 
 
 
 
 
 
 



K točki 4 – Poslovno poročilo 2020 
 
Gradivo k tej točki so člani prejeli z vabilom. Predsednica je odprla razpravo. 
 
Ravnatelj je na kratko predstavil Poslovno poročilo 2020 in povedal, s kakšnimi 
težavami se je soočala šola v lanskem letu. 
 
Gospod Tomislav Letnik je povedal, da vsako leto v celoti prebere Poslovno 
poročilo in da je le-to zmeraj vzorno napisano. 
 
Sklep št. 5: 
Svet zavoda OŠ Malečnik sprejme Poslovno poročilo za leto 2020. 

 

K točki 5 - Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2020.  

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da je naloga Sveta zavoda, da oceni 
delovno uspešnost ravnatelja.  
 
 
Sklep št. 6:  
Svet zavoda OŠ Malečnik po glasovanju sprejme UGOTOVITVENI SKLEP: 

 
Na seji, dne 10. 3. 2020 
 
 ugotavljamo, da je: 

1. Ravnatelj dosegel 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za 
delovno uspešnost. 
 

2. Za izplačilo redne delovne uspešnosti ravnatelja se nameni 5 %. 
 
 
K točki 6 - Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja. 
 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da 1.9.2021 poteče ravnatelju mandat, 
zato mora Svet zavoda pričeti s postopkom imenovanj ravnatelja šole. 
Povedala je, da se ravnatelj imenuje na podlagi javnega razpisa po postopkih, 
določenih za zakonom. 
 
Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik so skupaj z vabilom prejeli terminski plan za 
izvedbo postopka imenovanja ravnatelja. Predsednica Sveta zavoda je 
vprašala, ali se s predlaganim planom strijajo.  
 
Terminski plan za izvedbo postopka imenovanja ravnatelja: 



 
 
 
 
Sklep št. 7: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je potrdil terminski plan za izvedbo postopka 
imenovanja ravnatelja. 
 

Predsednica Sveta zavoda je prebrala vsebino razpisa za delovno mesto 
ravnatelja OŠ Malečnik. 
Po posvetovanju so se člani Sveta zavoda OŠ Malečnik soglasno strinjali, da 
se razpis za imenovanje ravnatelja objavi v ponedeljek, 15.3.2021, v časniku 
Večer. 
 
Sprejet je bil: 
 
Sklep št. 8: 
Svet zavoda OŠ Malečnik razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja OŠ 
Malečnik za mandatno dobo 5 let. Razpis za imenovanje ravnatelja bo 
objavljen v časniku Večer dne, 15.3.2021, z naslednjo vsebino: 

 
 
SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE MALEČNIK, MALEČNIK 61, 2229 MALEČNIK 
 
razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/ICE 
 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 
– ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).   

 



Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje zavoda. 
 
Predvideni začetek dela bo dne 1.9.2021. 

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja polni delovni čas. 

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. V primeru izbire zunanjega/e kandidata/ke 
se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena 
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice. 

 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (originalna ali overjena dokazila o: 
izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če 
kandidat/ka nima ravnateljskega izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku 
mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo 
sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite s programom vodenje zavoda in kratkim 
življenjepisom v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:  
 
SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE MALEČNIK, MALEČNIK 61, 2229 MALEČNIK, z oznako “Prijava 
na razpis za ravnatelja”. 
 
Vloge sprejemamo po pošti. 
 
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.    
 

SVET ZAVODA OŠ MALEČNIK 
 
 
Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik je vprašala člane Sveta zavoda ali se 
bo za obravnavo vlog, ki bodo prispele na razpis, določila komisija, ali jih bodo 
pregledali vsi člani Sveta zavoda skupaj. 
 
Sklep št. 9: 
Člani Sveta zavoda OŠ Malečnik so se soglasno odločili, da bodo vloge 
pregledali in obravnavali vsi člani Sveta zavoda.  
 
Naslednja seja Sveta zavoda se skliče 25.3.2021. 
 
 
K točki 7 – Razno 
 

Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 

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



 
 

 
 


