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Številka: 900-4/2021-15 
 

Z A P I S N I K 
38. redne seje Sveta zavoda, z dne 10.11.2021   

 

 
 
Prisotni: 

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

- ravnateljica: Melita Jakelj, v.d. predsednica: Škrjanc Petra, pomočnik ravnateljice: Simon Skočir.  
 

Opravičeno odsotni: Fon Bric Anita, Sivec Karmen, Zorč Melinc Martina 
 
Dnevni red: 

1. Konstituiranje novega Sveta zavod, 
2.  predsednika in namestnika Sveta zavoda, 
3. Pregled in potrditev zapisnika 37. redne seje z dne, 4.10.2021, 
4. Predlog in pobude, 
5. Razno. 

 
Petra Škrjanc kot dosedanja predsednica Sveta zavoda pozdravi vse prisotne in preda besedo najstarejšemu 
članu novega sklica Sveta zavoda Kurinčič Albinu. 
 
Predsedujoči Kurinčič Albin najprej vse lepo pozdravi. Ugotovi, da je zapisnikarica Sivec Karmen odsotna in za 
zapisnik pooblasti Berginc Brigito. 
 
Za overoviteljici zapisnika predsedujoči imenuje Vulikić Teo in Miklavič Urško, s čimer se vsi prisotni 
soglasno strinjajo. 
 

AD. 1 

 
Sledilo je konstituiranje novega Sveta Zavoda. 
Predsedujoči prebere poročila o poteku kandidiranja v Svet Zavoda in sklepe o imenovanju članov Sveta 
zavoda. Novo izvoljeni oz. imenovani člani so: 

- predstavniki delavcev šole: R. Rakušček Marjeta, Stergar Irena, Sok Lavrenčič Tatjana, Rakušček 
Domen, Berginc Brigita 

- predstavnik sveta staršev vrtca: Fon Bric Anita 
- predstavnika sveta staršev šole: Kurinčič Albin in Vulikić Tea 
- predstavniki ustanovitelja: Balažić Tonkli Rebeka, Čebokli Iris, Miklavič Urška 

 
Predsedujoči preveri ter potrdi zakonitost imenovanj. 
 
Na podlagi njegove ugotovitve Svet zavoda verificira poročila in skupaj odloči o potrditvi mandatov. 
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Predsedujoči ugotovi, da so bile volitve izvedene in člani Sveta zavoda izvoljeni oz. imenovani v 
skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo volitve, z odlokom o ustanovitvi zavoda in poslovnikom sveta 
zavoda. 

 
Člani Sveta zavoda so nove predstavnike soglasno potrdili (10 glasov). 
 
Predsedujoči ugotovi, da je Svet zavoda konstituiran. 

 
Predsedujoči ponovno ugotovi sklepčnost in preveri strinjanje članov z istimi overovatelji do konca tekoče seje.  
Vsi člani Sveta zavoda se z imenovanjem overovateljev soglasno strinjajo. 
 
Predsedujoči prebere predlagani dnevni red in predlaga razširitev le-tega: 

- pod točko 4. se doda točko ZAČETEK POSTOPKA IMENOVANJA RAVNATELJA/ RAVNATELJICE. 
- Dnevni red se od točke 4. dalje preštevilči. 

 
Člani Sveta Zavoda so se strinjali z razširitvijo dnevnega reda in so dnevni red soglasno potrdili (10 
glasov). 
 

AD. 2 

 
Petra Škrjanc predstavi naloge predsednika in namestnika. 
Vsi člani Sveta zavoda se strinjajo, da bodo volitve za predsednika in namestnika sveta zavoda 
potekale javno. 
Za kandidatko za predsednico je predlagana Irena Stergar, ki se strinja s kandidaturo. Za kandidatko za 
namestnico predsednice je predlagana Tea Vulikić, ki se strinja s kandidaturo. Člani Sveta zavoda v razpravi 
ugotovijo ustreznost obeh kandidatk.   
 
Člani Sveta zavoda so novo predsednico, Ireno Stergar, soglasno potrdili (10 glasov). 
Člani Sveta zavoda so nov namestnico predsednice, Teo Vulikić, soglasno potrdili (10 glasov). 
 
 

AD.3 

  
Vodenje seje prevzame predsednica Stergar Irena.  
V razpravo  in potrditev predloži zapisnik 37. redne seje, z dne 4.10.2021. 
 
Člani Sveta zavoda so zapisnik 37. redne seje, z dne 4.10.2021, potrdili (10 glasov). 
 

AD. 4 

 
Predsednica pove, da je potrebno začeti postopek imenovanja ravnatelja/ravnateljice. 
 
SKLEP: Svet zavoda sprejema ugotovitveni sklep, da ravnateljici 27. 3. 2022 poteče mandat in bo 
potrebno izpeljati postopek imenovanja ravnatelja/ ravnateljice za naslednji mandat. 
 
SKLEP: predsednik Sveta zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid do naslednje seje pripravi terminski 
plan in ga priloži vabilu na naslednjo sejo, ki bo predvidoma 23.11.2021. 
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AD. 5 

 
Izpostavljeno je bilo, da je ponovno prišlo do zamude pri imenovanju predstavnikov ustanovitelja. V izogib 
nezakonitosti Svet zavoda daje pobudo, da občina Kobarid spremeni 14. člen Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid na način: «Svet se konstituira, ko 
je izvoljena/ imenovana večina predstavnikov posamezne interesne skupine v Svetu zavoda. Manjkajoči 
člani morajo biti imenovani najkasneje v roku 1 meseca po konstitutivni seji.« 
 
Po overovitvi zapisnika se pobudo v pisni obliki predloži ustanovitelju. 
 

AD. 6 

 
Ravnateljica predstavi aktualno situacijo na šoli. 
Pove, da se aktivnosti kljub COVID-u izvajajo, seveda z upoštevanjem vseh ukrepov. 
Razloži tudi, da se glede samotestiranja vseh učencev na šoli z Ministrstvom še usklajujejo. 
 
Član Sveta zavoda pove, da so ga starši opozorili, da so bili otroci določenega razreda na šoli zaradi 
karantene napoteni domov brez obvestila staršem. Obvestili so samo starše vozačev, da so prišli ponje. 
Ravnateljica poudari, da bodo naslednjič obvestili vse starše. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 
 
Zapisala:                                                                                                           Predsednica Sveta zavoda: 
Brigita Berginc                                                                                                              Stergar Irena 
 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:                                 
Vulikić Tea                                        Miklavič Urška 


