
SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE MALEČNIK 

Malečnik 61 

2229 Malečnik 

 

ZAPISNIK 

 

18. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila 16. 12. 2021 ob 17. uri v učilnici tehnike. 

PRISOTNI: 7 ČLANOV, Darja Ferk, Tina Fošnarič, Slavica Kelbič, Nataša Potočnik, 

Regina Stajnko Polutnik, Tomislav Letnik, Tina Rat. 

UPRAVIČENO ODSOTNI: 3. ČLANI, Mateja Simonič, Karmen Peklar, Franc Simonič, 

Polona Robič. 

 

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
  
Predsednica Sveta zavoda je pozdravila navzoče in ugotovila, da je na seji prisotnih 7 
članov. Seja je bila sklepčna.  
 
Predsednica Sveta zavoda je predlagala potrditev dnevnega reda, ki so ga člani Sveta 
zavoda prejeli z vabilom. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta zavoda. 

3. Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje od 5. 10. 2021 do 9. 10. 

2021. 

4. Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje od 15. 10. 2021 do 19. 10. 

2021. 

5. Razno. 

 
Sklep št. 1:  
Seja Sveta zavoda OŠ Malečnik je bila sklepčna, prisotnih je bilo 7 članov. 
 
Sklep št. 2: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
 
K točki 2 – Pregled in potrditev zapisnika pretekle korespondenčne seje od 
5.10.2021 do 9.10.2021 
 
Predsednica Sveta zavoda je vprašala člane, ali ima kdo pripombe na zapisnik pretekle 
korespondenčne seje od 5. 10. 2021 do 9. 10. 2021. 
 
  



Sklep št. 3: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil zapisnik pretekle seje Sveta zavoda 
OŠ Malečnik. 
 
 
K točki 4 – Pregled in potrditev zapisnika pretekle korespondenčne seje od 
15.10.2021 do 19.10.2021 
 
Predsednica Sveta zavoda je vprašala člane, ali ima kdo pripombe na zapisnik pretekle 
korespondenčne seje od 15. 10. 2021 do 19. 10. 2021. 
 
Sklep št. 4: 
Svet zavoda OŠ Malečnik je soglasno potrdil zapisnik pretekle seje Sveta zavoda 
OŠ Malečnik. 
 
K točki 5 – Razno 
 
K točki 5 – Sprejem ukrepov samotestiranja 

Gospa ravnateljica pove, da težav glede samotestiranja učencev ni bilo. 3-je učenci se 

še zmeraj šolajo na daljavo (se ne testirajo), 4-je so se pa vrnili nazaj v šolo, kateri se 

prej niso želeli testirati. 

Na dan, ko je potekala Seja sveta zavoda, je bil v karanteni 1. oddelek (1.razred). 

Glede na druge šole, se dobro držimo. 

Pojavilo se je nekaj vprašanj v zvezi s testiranjem: »  Kako je z otroci, če se v oddelku 

pojavi nekdo, ki je pozitiven na PCR testu, sošolec pa je cepljen ali prebolel?« Ga. 

ravnateljica pove, da v tem primeru učenec lahko pride v šolo, ampak se ga priključi v 

drug oddelek, saj smo kot šola kadrovsko omejeni. 

Ena od prisotnih poudari, da glede testiranja, ki poteka ves teden ob istem času in na 

isti dan, odpadejo zmeraj iste ure pouka. 

Predlog: če se bo testiranje nadaljevalo še v letu 2022, bo ravnateljica predlagala 

prestavitev voznega reda avtobusov. 

K točki 5 – Kazenska ovadba proti šoli zaradi Covid ukrepov 

Ga. ravnateljica pove, da je proti šoli bila podana kazenska ovadba. Starši učenca 

tožijo državo in šolo zaradi covid-19 ukrepov, ki so bili določeni s strani MIZŠ. Pove 

tudi, da je bila tožba proti državi ustavljena, proti OŠ Malečnik pa zaenkrat še ne, tako, 

da je zadeva še v postopku.  

K točki 5 – Pravilniki 

Ravnateljica pove, da se pravilniki in ostali akti šole posodabljajo, nekateri so že  bili 

dani v pregled staršem, obrnili se bomo tudi na pomoč pravne službe. 

K točki 5 – Varna/nevarna pot v šolo 

Ga. ravnateljica  pove, da je Svet staršev pripravil peticijo, da se spremeni in omogoči 

otrokom varna pot v šolo (neurejene pešpoti, ni avtobusov, neprimerno označeni 



prehodi za pešce, urejeni pločniki), zato je ga. ravnateljica razdelila med učence 

peticijo, katero bodo poslali na Krajevno Skupnost, občino, Svet za preventivo in 

varnost v prometu,…). Ob tej priložnosti je ravnateljica podala apel, da kdor še ni, naj 

podpiše peticijo. 

K točki 5- Volitve v Svet zavoda 

Ga. ravnateljica pove, da 19. 3. 2022, poteče mandat članom Sveta zavoda. Zato bo  

naslednja seja predvidoma 2. teden v januarju, kjer bomo začeli z razpisom volitev v 

Svet zavoda OŠ Malečnik. 

K točki 5 – Novi stoli in mize v jedilnici. 

Ga. Kelbič s ponosom pove, da imamo v jedilnici nove mize in stole. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.35 uri. 

 

 

Zapisala     Predsednica Sveta zavoda OŠ Malečnik 

Teja Vaš     Nataša Potočnik 

 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Vabilo na 18. sejo Sveta zavoda OŠ Malečnik 
- lista prisotnosti 
- zapisnik 17. seje Sveta zavoda OŠ Malečnik 
- zapisnik korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Malečnik od 5. 10. 2021 do 9. 

10. 2021 
- zapisnik korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Malečnik od 15. 10. 2021 do 

19. 10. 2021 
 
 

 

 

 

 

Malečnik, 30. 12. 2021 


