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Številka: 900-4/2022-19 

Z A P I S N I K 
43. redne seje Sveta zavoda z dne, 10.02.2022  (hibridno)  

 

 
 
Prisotni: 

- člani Sveta zavoda: Rebeka Balažić Tonkli, Brigita Berginc, Albin Kurinčič, Bric Anita, Čebokli Iris, 
Urška Miklavič, Domen Rakušček, Tatjana Sok Lavrenčič, Irena Stergar, Marjeta  R. Rakušček, Tea 
Vulikić 

- ravnateljica: Melita Jakelj (online), tajnik VIZ VI  Karmen Sivec. 
 

Opravičeno odsotni: predstavnica sindikata: Martina Zorč Melinc 
 
 

AD. 1 

 
Predsednica Sveta zavoda, Irena Stergar je po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti predlagala za 
overovatelja zapisnika Miklavič Urško in Rakušček Domna, 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  42. seje Sveta zavoda z dne, 24. 01. 2022, 

3.Nadaljevanje postopka imenovanje ravnatelja po časovnici, 

4.Predlogi in pobude, 

5.Razno. 

 
Člani Sveta zavoda so dnevni red soglasno ( 10 glasov) potrdili. 
 
 

AD.2  

 
Predsednica Sveta zavoda povpraša člane sveta, če ima kdo kakšno pripombo na zapisnik 42. seje Sveta 
zavoda z dne, 24.01.2022.  
Pripomb ni bilo. 
 
Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili  zapisnik 42. redne seje, z dne 24. 1. 2022 (10 glasov). 
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AD. 3 

 
Na sejo je prišla Rebeka Balažić Tonkli. 
Predsednica Sveta zavoda pove, da bodo danes potekalo glasovanje za imenovanje ravnatelja po prebranih 
mnenjih. Ravnateljica Melita Jakelj zapusti sejo in pove, da se pridruži pri četrti točki dnevnega reda.  
 
Predsednica Sveta zavoda  preda tri zaprte kuverte, ki so bile naslovljene na Svet zavoda  Albinu Kurinčiču in  
Urški Miklavič. Albin Kurinčič in Urška Miklavič  odpreta vse tri kuverte v katerih so  bila mnenje učiteljskega in 
vzgojiteljskega zbora,  mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev. Mnenja sta predala predsednici 
Sveta zavoda. Predsednica je pričela z branjem vseh treh mnenj. Vsa tri mnenja so bila negativna.  
 
Sledilo je glasovanje za imenovanje ravnatelja Primoža Hvala Kamenšček. Prisotnih je bilo vseh 11 članov 
Sveta zavoda. Člani so glasovali javno.  
 
ZA: 0  (glasov) 
PROTI: 11 (glasov) 
VZDRŽAN: 0 (nihče) 
 
 
Kandidat za ravnatelja Primož Hvala Kamenšček  je dobil 0 glasov. Na podlagi rezultata glasovanja je 
Svet zavoda ugotovil, da kandidat  ni pridobil ustreznega števila glasov za izbiro in imenovanje na 
delovno mesto ravnatelja.  
 
Svet zavoda je soglasno sprejel sklep, da na delovno mesto ravnatelja (ice) zavoda ni bil izbran nihče 
izmed prijavljenih kandidatov. S tem je postopek zaključen. 
 
 
Predsednica Sveta zavoda pove, da se bo v petek, 11.2.2022 kandidatu poslalo  Sklep o izbiri in Obvestilo o 
izbiri, priporočeno s povratnico. Pove tudi,  da ima kandidat pravico vpogleda v dokumentacijo, na podlagi 
katere je bila opravljena izbira in imenovanje ravnatelja, ki se nahaja v tajništvu zavoda.  
Obenem bo kandidat tudi obveščen, da bo njegova vloga, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za 
objavljeno prosto delovno mesto in drugim predloženim h kandidaturi, po pravnomočnosti sklepa o izbiri 
ravnatelja, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uničena. Na podlagi pisnega zaprosila jo 
kandidatu  vrnemo.  

Predsednica pove, da ima kandidat pravico vložiti tožbo pri delovnem in socialnem sodišču v roku 15 dni od 
dneva prejema sklepa. Tožba šteje za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka priporočeno na pošti.  

 

AD.4 

 
Ravnateljica na kratko pove, kakšne so epidemiološke razmere na šoli.  
 
Drugih zadev ni bilo. 
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AD. 5 

 
Pod to točno ni bil zadev. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17:40 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Irena Stergar 
                                                                                                                     Predsednica Sveta zavoda 
 
 
Zapisala: 
Karmen Sivec                                                                                                           
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:                                 
Urška Miklavič                                                                    Rakušček Domen 


