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Datum: 20. 1. 2021 
Številka: 900-1/2021-2 
  

 
OBJAVA SKLEPOV ZAPISNIKA KONSTITUTIVNE SEJE SVETA ZAVODA  

OZIROMA 4. ZAPOREDNE SEJE V ŠOL. LETU 2020/21, 
z dne 19. 1. 2021 

 
 
Navzoči: 
Člani sveta zavoda: mag. Vida Mlakar, Matej Cerar, Tomaž Rotovnik, Tomaž Čučnik, Simona 
Privšek, mag. Neda Gačnik Čebulj, Maja Hudnik, Sandra Svetina, Vanja Šušteršič, Milena 
Valentan 
Vabljeni: Darinka Šaubah Kovič – sindikalna zaupnica 
Ostali: Mag. Mateja Urbančič Jelovšek – ravnateljica, Anja Berlan – tajnica, Vesna Gartner - 
računalničarka 
Odsotni: 
Člani sveta zavoda: mag. Melita Oven 
Vabljeni: / 
 
 
Dnevni red: 
1. Seznanitev s poročili volilne komisije o volitvah članov sveta zavoda (delavci) 
2. Seznanitev s sklepi o imenovanju članov sveta zavoda (ustanovitelj, starši) 
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta zavoda 
4. Volitve predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika 
5. Seznanitev članov sveta zavoda z ustanovitvenim aktom zavoda, s poslovnikom sveta 

zavoda in s splošnimi akti zavoda 
− sprejem novega poslovnika Sveta zavoda OŠ Majde Vrhovnik 

6. Seznanitev članov sveta zavoda s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja oziroma z 
določbami, ki so pomembne za delo sveta zavoda 

7. Razno: 
− potrditev zapisnika 1. seje z dne 5. 10. 2020, zapisnika 2. (dopisne) seje z dne 4. 11. 

2020 in zapisnika 3. (dopisne) seje z dne 24. 12. 2020 
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V skladu z 2. členom Poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Majde Vrhovnik, sprejetega dne     
19. 1. 2021, je delo sveta zavoda javno. Javnost dela se uresničuje z objavo sklepov sej sveta 
zavoda na spletni strani zavoda ali na drug ustrezen način.  
 
AD1. 
Seznanitev s poročili volilne komisije o volitvah članov sveta zavoda (delavci) 
Ni sklepa. 
 
AD2. 
Seznanitev s sklepi o imenovanju članov sveta zavoda (ustanovitelj, starši) 
Ni sklepa. 
 
AD3. 
Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta zavoda  
SKLEP ŠT. 1: Svet zavoda OŠ Majde Vrhovnik se konstituira dne 19. 1. 2021, s čimer začne 
teči 4-letni mandat novoizvoljenim oziroma novoimenovanim članom sveta zavoda.  
 
AD4. 
Volitve predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika  
SKLEP št. 2: Svet zavoda soglasno potrdi mag. Nedo Gačnik Čebulj za predsednico Sveta 
zavoda OŠ Majde Vrhovnik za mandat 4 let. 
SKLEP št. 3: Svet zavoda soglasno potrdi g. Tomaža Čučnika za namestnika predsednice 
Sveta zavoda OŠ Majde Vrhovnik za mandat 4 let. 
 
AD5. 
Seznanitev članov sveta zavoda z ustanovitvenim aktom zavoda, s poslovnikom sveta zavoda 
in s splošnimi akti zavoda in sprejem novega poslovnika sveta zavoda 
SKLEP št. 4: Svet zavoda soglasno potrdi nov Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Majde 
Vrhovnik, ki začne veljati naslednji dan po sprejemu, to je 20. 1. 2021.   
 
AD6. 
Seznanitev članov sveta zavoda s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja oziroma z 
določbami, ki so pomembne za delo sveta zavoda 
Ni sklepa. 
 
AD7. 
Razno 
SKLEP št. 5: Svet zavoda soglasno potrdi zapisnik 1. seje z dne 5. 10. 2020, zapisnik 2. 
(dopisne) seje z dne 4. 11. 2020 in zapisnik 3. (dopisne) seje z dne 24. 12. 2020. 
 
 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Majde Vrhovnik 
                 mag. Neda Gačnik Čebulj l.r. 
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