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Datum: 16.12.2021 
Številka: 900-4/2021-23 

Z A P I S N I K 
40. redne seje Sveta zavoda z dne, 16.12.2021   

 

 
 
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. 

- pomočnik ravnateljice: Simon Skočir, tajnik VIZ VI  Karmen Sivec. 
 

Opravičeno odsotni: Tea Vulikić  in Martina Zorč Melinc, ravnateljica Melita Jakelj 
 
 

AD. 1 

 
Predsednica Sveta zavoda, Irena Stergar je po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti predlagala za 
overovatelja zapisnika Rebeko Balažić Tonkli in Brigito Berginc  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 39. seje Sveta zavoda z dne, 13.11.2021, 

3. Potrditev novega člana pritožbene komisije, 

4. Predlog spremembe odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Simona 

Gregorčiča Kobarid, 

5. Nadaljevanje postopka imenovanje ravnatelja po časovnici, 

6. Predlogi in pobude, 

7. Razno. 

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

AD.2  

 
Predsednica pove, da je prišlo od članice Sveta zavoda pobuda, da se  v zapisniku 39. seje Sveta zavoda pod 
točko 6, spremeni četrto poved, ki se glasi: »Pojavili so se pomisleki, da bi to soglasje nato pomenilo tudi 
soglasje npr.za cepljenje.« 
 
Prisotni člani so se po razpravi soglasno strinjali, da se beseda »cepljenje« nadomesti z besedo »za 
kaj drugega«. 
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AD. 3 

 
Predsednica Sveta pove, da je pritožbena komisija sestavljena iz: 
PREDSTAVNIKI DRUGIH  ŠOL: Igor Kragelj, Marjan Rodman 
PREDSTAVNIKI ŠOLE: Simon Skočir, Božica Špolad Žuber, Nevenka Rakušček, Anica Cemič, Martina 
Koren, Mateja Matajurc 
PREDSTAVNICI STARŠEV: Tea Vulikić (vrtec), Katarina Mole (šola) 
 
Pritožbena komisija se je oblikovala v letu 2019  za mandatno obdobje štirih let. Predstavnica šole za razredno 
stopnjo se je upokojila.  Njeno vlogo  bi prevzela  Eržen Nika, ki je tudi že podpisala soglasje k kandidaturi v 
pritožbeno komisijo. 
 
Člani Sveta zavoda so soglasno (10) glasov imenovali Niko Eržen za novo članico pritožbene komisije. 
 

AD.4 

 
Predsednica prebere Predlog spremembe odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid. 
------------------------------------------------ 
OBČINA KOBARID 

Trg svobode 2 

5222 KOBARID 

 

Št.: 900-4/2021-21  

Datum: 16. 12. 2021 

 

ZADEVA: PREDLOG SPREMEMBE ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID 

 

Predlagana sprememba: 

SMISELNO SE  DODA ČLEN:  15. členu Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Simona Gregorčiča Kobarid se doda alinejo: 

Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina predstavnikov. Manjkajoči 
predstavnik mora biti imenovan čim prej oziroma izvoljen najkasneje v roku 1 meseca   30 dni od prve 
konstitutivne seje. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 

ZOFVI glede Sveta zavoda pravi sledeče: 
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46. člen 
(sestava sveta) 

Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in 
trije predstavniki staršev. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in 
javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev 
in dva predstavnika dijakov. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sestavo sveta višje strokovne šole ureja poseben zakon. 

Svet javne organizacije za izobraževanje odraslih sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, dva 
predstavnika delavcev, če je tako določeno z aktom o ustanovitvi pa tudi en predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v 
organizaciji za izobraževanje odraslih. 

Če je ustanovitelj šole država, je v svetu eden izmed članov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne 
skupnosti, na območju katere ima šola sedež, ali več lokalnih skupnosti, če se le-te tako sporazumejo. 

V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali drugem zavodu, v katerem se za izvajanje programov za 
predšolske otroke oziroma izobraževalnega programa oblikuje organizacijska enota, in v javnih vrtcih in šolah, v katerih 
so organizirane enote vrtcev oziroma podružnice šol, morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani delavci in starši 
vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic šol. Število članov in sestavo sveta v javnem vzgojno-
izobraževalnem zavodu ali drugem zavodu, v katerem se oblikuje organizacijska enota, določi akt o ustanovitvi. Če je 
višja strokovna šola organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda, so člani sveta tudi predsednik strateškega 
sveta višje šole in najmanj trije predstavniki študentov. 

V zavodih iz prejšnjega odstavka, v katerih se kot organizacijska enota oblikuje medpodjetniški 
izobraževalni center, je član sveta lahko tudi predstavnik fizičnih in pravnih oseb, ki kot partnerji sodelujejo pri izvajanju 
dejavnosti medpodjetniškega izobraževalnega centra, če je tako določeno z aktom o ustanovitvi zavoda in na podlagi 
pogodbe o sodelovanju, ki jo sklenejo z zavodom. 

Predstavnik iz prejšnjega odstavka lahko kot član sveta glasuje le o vprašanjih, ki se nanašajo na dejavnost 
medpodjetniškega izobraževalnega centra. Pristojnosti člana se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi. 

Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-
izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne morejo voliti in biti izvoljeni 
oziroma imenovani v svet. 

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. 
Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. 

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka, učenca oziroma dijaka, mandat 
predstavnikov študentov s statusom študenta, mandat predstavnikov odraslih pa s statusom udeleženca izobraževanja 
odraslih. 

Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o 
ustanovitvi določa drugače. 
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Zadnji odstavek omogoča, da z aktom o ustanovitvi določimo drugače. 

V leta 2017 je potekel mandat tedanji sestavi Sveta Zavoda OŠ Kobarid. Ustanovitelj v določenem roku ni izvolil vseh 3 
predstavnikov ustanovitelja, zato se nova sestava ni mogla konstituirati v zakonitem roku. 

Enako se nam je zgodilo v letu 2021, ko v določenem roku ustanovitelj ni izvolil vseh 3 predstavnikov in smo tudi v letu 
2021 konstituirali novo sestavo z zamudo in po zakonitem roku. 

Vsled temu predlagamo, da se v Odlok o ustanovitvi določi, da se nova seja Sveta zavoda konstituira, ko je izvoljena 
večina članov, manjkajoči člani pa se izvolijo najkasneje v roku 1 meseca, s čimer zagotovimo popolno sestavo in 
legitimno delovanje. 
 

 

Irena Stergar,  

predsednica Sveta zavoda 

--------------------------------------------------- 

Sledila je razprava o vsebini.  
Člani so se soglasno strinjali, da se besedilo »smiselno se doda člen«  zamenja z besedilom »15. členu 
Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid se 
doda alinejo:« 
 
Besedilo:  

»Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina predstavnikov. Manjkajoči 
predstavnik mora biti imenovan oziroma izvoljen najkasneje v roku 1 meseca od prve konstitutivne seje.« 

se zamenja z besedilom: 

»Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina predstavnikov. Manjkajoči 
predstavnik mora biti imenovan čim prej oziroma izvoljen najkasneje v roku 30 dni od prve konstitutivne seje.« 

 

 
Člani Sveta zavoda so  se soglasno (10 glasov) strinjali s predlaganimi popravki. 
 

AD. 5 

 
Predsednica Sveta pove, da je Svet prejel eno prijavo na razpisano delovno mesto ravnatelj.  
 
Predsednica predlaga tričlansko komisijo za odpiranje vloge in preverjanje ustreznosti vloge: 

- Irena Stergar 
- Rebeka Balažić Tonkli  
- Albin Kurinčič. 

 
Člani Sveta zavoda so soglasno  (10 glasov) potrdil imenovane člane. 
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Komisija je na seji pregledala prejeto prijavo kandidata z vso priloženo dokumentacijo in ugotovila, da kandidat 
ustreza razpisnim pogojem in da je priložil potrebno dokumentacijo. O tem je na seji poročala drugim prisotnim 
članom. 
 
 
Ime in priimek kandidata: PRIMOŽ HVALA  KAMENŠČEK 
 

POGOJI IZPOLNJENI POGOJI 

1.Pravilno naslovljena prijava  

2.Dokazilo o izobrazbi 

 Diploma 

 potrdila o pridobljeni pedagoško-andragoški 
izobrazbi oziroma specialno pedagoški 
izobrazbi 

 
 
 

3.Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu  

4.Dokazilo o nazivu  

5.Dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu  

6.Dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 
izobraževanju 

 
 

7.Potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku (izda ga pristojno okrajno sodišče) 

 
 

8.Potrdila iz kazenske evidence o nekaznovanosti (izda 
ga Ministrstvo za pravosodje) 

 

9.Potrdilo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper 
kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost 

 
 

10. Program vodenja  

11. Življenjepis, navedbe o izkušnjah  

 
Komisija je zaznala neskladnost med življenjepisom in dokazili glede izobraževanja in pedagoških izkušenj. 
 
Člani sveta zavoda so med razpravo prišli do sklepa da: 
 
Je kandidat Primož Hvala Kamenšček  priložil vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpisano 
delovno mesto ravnatelj. Kandidatu se v petek, 17.12.2021 pošlje poziv k uskladitvi življenjepisa in 
dokazil glede izobraževanja in pedagoških izkušenj. Rok za dopolnitev prijave je petek, 24. 12. 2021. 
 
Člani Sveta zavoda so sklep (10 glasov) potrdili.  
 
 
Predsednica predlaga, da bi v torek, 4.1.2022 izpeljali korespondenčno sejo  v zvezi z morebiti prispelo 
dopolnitev kandidata ter pošiljanjem zahteve za mnenje učiteljskega/vzgojiteljskega zbora, sveta staršev in 
lokalne skupnosti . 
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Člani Sveta zavoda so predlog o korespondenčni seji (10 glasov) potrdili. 
 
 

AD. 6 

 
Predstavnica ustanovitelja pove, da bi bilo mogoče smiselno, da bi razpis za ravnatelja objavili tudi še v 
kakšnem drugem mediju. 
 
 

AD. 7 

Pod  to točko ni bilo zadev. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:20 
 
Zapisala:                                                                                                           Predsednica Sveta zavoda: 
 Karmen Sivec                                                                                                          Irena Stergar  
 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:                                 
Rebeka Balažić Tonkli                                                                 Brigita Berginc  


