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Datum: 23.11.2021 
Številka: 900-4/2021-18 

Z A P I S N I K 
39. redne seje Sveta zavoda, z dne 23.11.2021   

 

 
 
Prisotni: 

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

- ravnateljica: Melita Jakelj, pomočnik ravnateljice: Simon Skočir, tajnik VIZ VI Sivec Karmen 
 

Opravičeno odsotni: R. Rakušček Marjeta in Zorč Melinc Martina 
 
Dnevni red:  
 

1.Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 

2.Pregled in potrditev zapisnika 38. seje Sveta zavoda z dne, 10.11.2021, 

3.Predstavitev terminskega plana in pregled postopka imenovanje ravnatelja, 

4.Sklep o razpisu  za volitve ravnatelja, 

5.Predlogi in pobude, 

6.Razno. 

 
 

AD. 1 

 
 
Predsednica Sveta zavoda, Irena Stergar je po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti predlagala za 
overovatelja zapisnika Iris Čebokli in Domna Rakušček,  s čimer so  se vsi prisotni soglasno strinjali. 
 
Predsedujoča pove, da predlaga razširitev dnevnega reda s  točko, ki se glasi:  »Izvolitev komisije za 
obravnavo in sprejem inventurnega elaborata in likvidacijo". 
Nov dnevni red z dodano točko se glasi: 
 

1.Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 

2.Pregled in potrditev zapisnika 38. seje Sveta zavoda z dne, 10.11.2021, 

3.Predstavitev terminskega plana in pregled postopka imenovanje ravnatelja, 

4.Sklep o razpisu  za volitve ravnatelja, 

5.Izvolitev komisije za obravnavo in sprejem inventurnega elaborata in likvidacijo, 

6.Predlogi in pobude, 

7.Razno. 

 
Člani Sveta zavoda so dnevni red soglasno (10 glasov) potrdili. 
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AD.2  

 
Člani Sveta zavoda so potrdili  zapisnik 38. redne seje, z dne 10.11.2021 (10 glasov). 
 
 

AD. 3 

 
Predsedujoča  predstavi terminski plan in postopek imenovanja ravnatelja. Poudari, da časovnica ni 
dokument, ampak časovni pripomoček, kako bo terminsko potekal postopek imenovanja ravnatelja. Iz 
navedena razloga bo lahko prihajalo do spremembe terminov posameznih obveznosti. Pove, da bo javni 
razpis objavljen v petek, 26.11.2021 v Uradnem listu. Na naslednji seji, predvidoma 16.12.2021 bo potekalo 
odpiranje vlog, preverjanje njihove ustreznosti in evidentiranje morebitnih nepopolnih vlog ter morebitno 
izločitev vlog ob neizpolnjevanju pogojev. Na tej seji se bo tudi dogovorilo, kako bo potekalo predstavitev 
kandidatov. 
 

AD.4 

 
Predsedujoča prebere vsebino razpisa za ravnatelja. 
 
-------------------------------------------------------- 
SVET ZAVODA OŠ SIMONA GREGORČIČA KOBARID                             
Gregorčičeva 18a 
5222 Kobarid 
 
Datum: 23. 11. 2021 
Številka: 900-4/2021-17 
 
na podlagi SKLEPA, sprejetega na 39. seji  dne 23. 11. 2021, razpisuje delovno mesto  
 

RAVNATELJA 
 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 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, v nadaljevanju: 
ZOFVI). 
 
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 

Predvideni začetek dela bo dne 28. 3. 2022. 

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja. 
 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: 
– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena), 
– dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena), 
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk overjena), 
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk overjena), 
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
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– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni, 
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, 
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za 

pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni, 
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje, 
– kratek življenjepis (zaželen) in 
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom 

imenovanja. 
 
Pošljite v 15ih dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: 
Prijavo pošljite najkasneje do 10.12.2021 v zaprti kuverti na naslov: 
  
SVET ZAVODA OŠ Simona Gregorčiča 
Gregorčičeva 18a 
5222 Kobarid 
  
s pripisom “Prijava na razpis za ravnatelja”. 
 
 
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. 
 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
  
 
Predsednica Sveta zavoda:                                                                                            
Stergar Irena 

---------------------------------------------------- 
Sledila je razprava o vsebini razpisa. 
Člani so se soglasno strinjali, da se popravi alineja kratek življenjepis tako, da se izloči besedo »zaželen«. 
Črta se dikcija »pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov« in se nadomesti z besedilom 
»Prijavo pošljite najkasneje do 10.12.2021 v zaprti kuverti na naslov« 
 
Člani Sveta zavoda so popravljen razpis  soglasno (10 glasov) potrdili. 
 

AD. 5 

 
Predsedujoča pove, da potrebujemo tri-člansko komisijo za obravnavo in sprejem inventurnega elaborata in 
likvidacijo. Skočir Simon na kratko predstavi nalogo te komisije. Pove, da se inventura pri nas izvaja konec 
leta, ko naredimo fizični popis. Komisija pregleda odpisana osnovna sredstva in  inventar ter pripravi zapisnik. 
 
Predlagani člani komisije za obravnavo in sprejem inventurnega elaborata in likvidacijo: 

- Berginc  Brigita, 
- Sok Lavrenčič Tatjana, 
- Miklavič Urška in  
- Kurinčič Albin.  

 
Člani Sveta zavoda so predlagane člane soglasno (10 glasov) potrdili. 
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AD. 6 

 
Ravnateljica Melita Jakelj pove, da je v sredo, 17.11.2021 bilo zelo uspešno izpeljano  prvo samotestiranje 
učencev. Trenutno se 8 učencev šola na daljavo. Prisotna članica pove, da so imeli/imajo starši pomislek 
glede pomena tega soglasja. Pojavili so se pomisleki, da bi to soglasje nato pomenilo tudi soglasje npr. za 
cepljenje. Ravnateljica poudari, da je bil namen soglasja izključno za izvajanje samotestiranje učencev. 
Član Sveta zavoda je  vprašal ali se  zapisnik Sveta zavoda objavi na spletu. Do sedaj se zapisnik ni objavljal 
na spletu je pa možen vpogled pri tajnici. 
Izpostavljeno je bilo, da kdo bo kaj naredil glede pobude iz prejšnje seje, da bi se spremenil 14. člen Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid. Po razpravi 
se je dogovorilo, da se da to točko naslednjič na dnevni red. 
 

AD. 7 

 
Pod točko razno ni bilo zadev. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.20 
 
Zapisala:                                                                                                           Predsednica Sveta zavoda: 
Sivec Karmen                                                                                                          Stergar Irena 
 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:                                 
Rakušček Domen                                                                 Čebokli Iris 


