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Datum: 04. 01. 2022
Številka: 900-4/2022-1
ZAPISNIK
41. redne seje Sveta zavoda z dne, 04. 01. 2022

Prisotni:
- člani Sveta zavoda: Rebeka Balažić Tonkli, Brigita Berginc, Anita Fon Bric, Iris Čebokli, Albin Kurinčič,
Urška Miklavič, Domen Rakušček, Tatjana Sok Lavrenčič, Irena Stergar, Marjeta R. Rakušček, Tea
Vulikić
- ravnteljica: Melita Jakelj, pomočnik ravnateljice: Simon Skočir, predstavnica sindikata: Martina Zorč
Melinc, tajnik VIZ VI Karmen Sivec.
Opravičeno odsotni: /
AD. 1
Predsednica Sveta zavoda, Irena Stergar je po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti predlagala za
overovatelja zapisnika Albina Kurinčič in Tatjano Sok Lavrenčič, s čimer so se vsi prisotni soglasno strinjali.
Predsednica sveta prebere dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 40. seje Sveta zavoda z dne, 16.12.2021
3. Informacija o spremembi ZOFVI-N,
4. Seznanitev članov z dopolnjeno dokumentacijo kandidata,
5. Nadaljevanje postopka imenovanje ravnatelja po časovnici,
6. Predlogi in pobude,
7. Razno.
Člani Sveta zavoda so dnevni red soglasno (11 glasov) potrdili.
AD.2
Predsednica Sveta zavoda preleti zapisnik 40. seje Sveta zavoda z dne, 16.12. 2021. Vprašanj in pripomb ni
bilo.
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 40. redne seje, z dne 16. 12. 2021 (11 glasov).
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AD. 3
Predsednica Sveta zavoda Irena Stergar preda besedo ravnateljici Meliti Jakelj. Ravnateljica pove, da je
Državni zbor na seji dne 22. 12. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N).
Spremembe, ki se ne dotikajo Sveta zavoda so te, da bodo imele tudi pomočnice vzgojiteljice možnost
napredovanja v naziv mentor in svetovalec (1. 9. 2022) ter vzpostavitev enotnega informacijskega sistema v
šolah do 2024 (PAMETNA ŠOLA).
Sprememba, ki se dotika Sveta zavoda je zapisana v 46. členu in govori o novi sestavi članov Sveta zavoda.
»Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije
predstavniki staršev.« Rok za uskladitev akta o ustanovitvi s spremembo sestavo članov Sveta zavoda je eno
leto od uveljavitve tega zakona.
Med prisotnimi člani je potekala razprava. Člani sveta so se soglasno strinjali, da se sprememba sestava
članov Sveta zavoda in predlog spremembe Odloka o ustanovitvi spremeni uredi sočasno z že predlagano
spremembo, ki jo je na ustanovitelja naslovil svet zavoda, v zakonitem roku leta dni, predvidoma v septembru.
Člani Sveta zavoda so se soglasno strinjali, da se obe spremembi uredita istočasno, predvidoma
septembru 2022 (11) glasov.
AD.4
Predsednica Sveta zavoda preda predstavnikoma komisije Albinu Kurinčiču in Rebeki Balažić Tonkli prejeto
dopolnjeno dokumentacijo kandidata na razpisu za ravnatelja. Predsednica pove, da je kandidat poslal
dokumentacijo v roku do 24. 12. 2021. Gradivo smo prejeli 22. 12. 2021 na elektronski naslov tajništva šole.
Sklep: Komisija za odpiranje vloge in preverjanje ustreznosti vloge je ugotovila, da je kandidat v roku
poslal in uskladil gradivo za katerega je bil pozvan.

AD. 5
Predsednica Sveta zavoda pove, da se je na seji dne, 16. 12. 2021 odprlo in pregledalo edino prispelo prijavo.
Kandidat je poslal in uredil gradivo. Po terminskem planu sledi izdaja zaprosila za mnenje. Predsednica
prebere obrazec zaprosila:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svet zavoda OŠ Simona Gregorčiča
Gregorčičeva 18a
5222 Kobarid
- UČITELJSKI IN VZGOJITELJSKI ZBOR
- LOKALNA SKUPNOST
- SVET STARŠEV ŠOLE
- SVET STARŠEV VRTCA
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Datum: 12. 1. 2022
Št.: XXXX
Spoštovani!
Svet zavoda je na svoji 39. redni seji dne, 23. 11. 2021 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja.
V teku je postopek imenovanja ravnatelja.
Svet zavoda je na 40. redni seji dne, 16. 12. 2021 pregledal prispele prijave.
Svet zavoda si mora v skladu z 2. odstavkom 53. a členom ZOFVI (Zakon 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, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj) vas Svet zavoda Osnovne šole Simona
Gregorčiča Kobarid pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, prosi za obrazloženo mnenje:

- mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora
- mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež
- mnenje sveta staršev
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje tudi obrazložijo. Svet staršev šole in vrtca poda enotno mnenje. Vzgojiteljski in
učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
53. a člen ZOFVI določa tudi čas, v katerem Svet zavoda lahko pridobi mnenja. Če lokalna skupnost in ostali deležniki
ne dajo mnenja v 20-ih dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Na razpis se je prijavil 1 kandidat in izpolnjuje pogoje.
Na vaš naslov zato pošiljamo prošnjo za (obrazloženo) mnenje za kandidata:

- PRIMOŽ HVALA KAMENŠČEK
Navedeni kandidat izpolnjujejo predpisane pogoje. V prilogi pošiljamo fotokopijo pisne vloge kandidata, program vodenja
in življenjepis. Vsa ostala dokumentacija je na vpogled v tajništvu šole.
Obrazloženo mnenje pošljete priporočeno po pošti na naslov Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, Gregorčičeva
18a, 5222 Kobarid, s pripisom za Svet zavoda - razpis za ravnatelja.
Prosimo, da z dokumentacijo ravnate v skladu z varstvom osebnih podatkov (GDPR).
Lepo pozdravljeni!
Priloge:
-prijava vloge za ravnatelja,
-predstavitev programa,
-življenjepis

Predsednica Sveta zavoda:
Irena Stergar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stran 3

OSNOVNA ŠOL A
S I M O N A G R E G O R Č I Č A K O B AR I D
GREGORČIČEVA ULICA 18A
5222 KOBARID

TEL.: 05 389 97 00
e-pošta: tajnistvo@os-kobarid.si
http:// www. os-kobarid.si

Med prisotnimi je tekla razprava, katere priloge se pošlje zraven zaprosila za mnenje (GDPR). Člani sveta
zavoda so se strinjali, da se poleg prijavne vloge in predstavitev programa pošlje še življenjepis. Ostala
dokumentacija je na voljo vpogled v tajništvu šole.
Člani Sveta zavoda so se soglasno (11 glasov) strinjali, da se poleg prijavne vloge in predstavitev
program pošlje še življenjepis kandidata. Ostala dokumentacija je na voljo vpogled v tajništvu šole.
Nato je tekla razprava o datumu pošiljanja zaprosila za mnenje. Ker naj bi ustanovitelj imel sejo predvidoma
konec januarja oz. v začetku februarja bi bilo smiselno, da se zaprosila ne pošlje prehitro (rok za pridobitev
mnenja je 20 dni od prejema zaprosila, poslano priporočeno s povratnico). Člani so določili datum pošiljanja
zaprosila, to je 12. 1. 2022.
Predsednica Sveta zavoda pove, da če svet zavoda v roku ne dobi mnenj (mnenje učiteljskega in
vzgojiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev šole in vrtca, lahko člani Sveta
zavoda izbirajo kandidata brez teh mnenj.)
Člani Sveta zavoda so se soglasno (11 glasov) strinjali, da se zaprosilo za mnenje pošlje 12. 1. 2022
(priporočeno s povratnico).
Potekala je razprava o tem, na kakšen način pridobijo člani sveta prijavno vlogo kandidata, predstavitev
programa in življenjepis. Člani so sprejeli sklep, da se omenjena dokumentacija pošlje članom Sveta zavoda v
fizični obliki po navadni pošti na domač naslov. Datum pošiljanja je 12. 1. 2022.
Med razpravo je bilo poudarjeno, da je potrebno z dokumentacijo ravnati v skladu z varstvom osebnih
podatkov (GDPR).
Člani so se soglasno (11 glasov) strinjali, da se omenjena dokumentacija pošlje članom v fizični obliki
na domač naslov. Datum pošiljanja je 12. 1. 2022.
Predsednica Sveta zavoda pove članom, da se morajo dogovoriti ali želijo predstavitev kandidata na Svetu
zavoda.
Med člani je pričela teči razprava. Razpravljali so v kakšni obliki bi sploh imeli predstavitev glede na trenutne
Covid razmere, če bi se odločili zanjo. Mnenja so bila zelo različna. Predsednica Sveta zavoda je članom
Sveta zavoda predlagala, da najprej glasujejo ali so ZA predstavitev kandidata ali NISO za predstavitev
kandidata.
Člani Sveta zavoda so z 6-imi glasovi ZA in s 5 glasovi PROTI izglasovali, da predstavitev kandidata
bo.
Člani Sveta zavoda so se dogovorili, da bo predstavitev potekala v živo. V primeru, da Covid razmere tega ne
bodo dovoljevale, pa na daljavo.
Ena od članic se opraviči in zapusti sejo zaradi drugih obveznosti.
V skladu s Poslovnikom o delu Sveta zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid, člani sveta zavoda
odločajo o kandidatu za ravnatelja z javnim ali tajnim glasovanjem (91.b člen poslovnika).
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Predsednica Sveta zavoda predlaga, da se na tej seji dogovorijo v kakšni obliki bo potekalo glasovanje o izbiri
kandidata. Na glasovanju so se vsi člani soglasno odločili in to tudi potrdili z glasovanjem, da bo odločanje
potekalo javno.
Vsi prisotni člani (10) so izglasovali, da bo odločanje o izbiri kandidata potekala z javnim glasovanjem.
AD. 6
S strani članov Sveta zavoda je prišla pobuda, da bi se zapisnike sej objavljalo na šolski spletni strani. Na seji
so se člani določili, da bo Marjeta R. Rakušček objavljala potrjene zapisnike Sveta zavoda. Zapisnike se
objavi od 38. seje naprej, ko je bil konstituiran Svet zavoda z novimi- obstoječimi člani.
AD. 7
S strani članice se je pojavilo vprašanje, zakaj je cena vrtca na otroka v Kobaridu med višjimi v primerjavi z
vrtci v okolici Ljubljane in kako se cena vrtca oblikuje. Ravnateljica pove, da ceno vrtca izračunavamo v skladu
z metodologijo oblikovanja cene vrtca, ki je zakonsko veljavna. Ceno vrtca Kobarid oblikujemo na šoli in jo
dvakrat letno korigiramo glede na dejansko stanje. Ponekod ceno oblikujejo tudi občine-ustanovitelj. Glede
primerjave med cenami po Sloveniji pa je smiselna primerjava med enakimi programi, saj obstaja že po
metodologiji občutna razlika med ceno 1. in 2. starostnega obdobja. Pove, da stroški dela spremljevalcev niso
všteti v ceno vrtca in jih pokriva ustanovitelj. Ravnateljica poudari, da šola in občina dobro sodelujeta.
Seja je bila zaključena ob 18:45
Irena Stergar
Zapisala:
Karmen Sivec

Overovatelja zapisnika:
Albin Kurinčič

Predsednica Sveta zavoda

Tatjana Sok Lavrenčič
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