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Datum: 07.03.2022 
Številka: 900-4/2022-24 

Z A P I S N I K 
44. redne seje Sveta zavoda z dne, 7.3.2022   

 

 
 
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, pomočnik ravnateljice: Skočir Simon, tajnik VIZ VI  Karmen Sivec, 
računovodkinja: Humar Skočir Mojca 
 

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 Iris Čebokli in Berginc Brigito, 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  43. seje Sveta zavoda z dne, 10. 2. 2022 

3. Potrditev inventurnega elaborata in poročilo o inventuri 

4. Obravnava Letnega poročila za leto 2021 

5. Potrditev sodil za delitev skupnih stroškov iz naslova izvajanja dejavnosti 

6. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice 

7. Potrditev načrta notranje revizije za leto 2021 

8. Imenovanje v.d. ravnatelja 

9. Razpis za ravnatelja 

10. Predlog in pobude 

11. Razno. 

 
Člani Sveta zavoda so dnevni red soglasno ( 11 glasov) potrdili. 
 

AD.2  

 
Predsednica Sveta zavoda povpraša člane sveta, če ima kdo kakšno pripombo na zapisnik 43. seje Sveta 
zavoda z dne, 10. 02. 2022  
Pripomb ni bilo. 
 
Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili  zapisnik 43. redne seje, z dne 10. 02. 2022  (11glasov). 
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AD. 3 

 

Predsednica sveta zavoda preda besedo članom komisije za obravnavo in sprejem inventurnega elaborata in 
likvidacijo  v sestavi: Berginc Brigita, Urška Miklavič, Tatjana Sok Lavrenčič in Albin Kurinčič. Komisija je 
zaprosila  za odlog odločitve,  da bodo  lahko preučili gradivo, ki so ga dobili na seji. 

 

Glede na to, da je potrditev Inventurnega elaborata vezana na potrditev Letnega poročila za leto 2021 je bila 
sprejeta odločitev, da tudi potrditev Letnega poročila na tej seji  ne bo mogoča. Potrjen je bil predlog, da ob 
potrditvi elaborata svet zavoda najprej korespondenčno potrdil inventurni  elaborat. Po ugotovitvenem sklepu, 
da je inventurni elaborat potrjen, svet zavoda korespondenčno  potrdi tudi letno poročilo. 

 

Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep, da se korespondenčno  potrdi Inventurni elaborat in 
poročilo o inventuri. Po ugotovitvenem sklepu, da je inventurni elaborat potrjen, Svet zavoda 
korespondenčno  potrdi tudi letno poročilo (11 glasov). 

 

AD.4 

 
Predsednica  sveta zavoda pove, da se četrta točka dnevnega reda navezuje na šesto točko dnevnega reda. 
Člane opozori,  da naj spremljajo Letno poročilo, da bodo lažje ocenili ravnateljičino delovno uspešnost. 
Predsednica preda besedo ravnateljici. Predstavi  splošni in posebni del poročila. Računovodski del  predstavi 
računovodkinja Humar Skočir Mojca. 
Vprašanj v zvezi z Letnim poročilom za leto 2021 ni bilo. 
 
Računovodkinja predstavi še predlog porabe presežka prihodkov nad odhodkov iz poslovnega leta 2021 in 
ostanka neporabljenega presežka preteklih let. Presežek se v skladu z veljavno zakonodajo  na področju 
vzgoje in izobraževanja lahko porabi za plačilo stroškov dejavnosti, investicijsko vzdrževanje in investicije. 
Predlog: 
 

Štedilnik za centralno kuhinjo 3.000€ 

Pomivalni stroj za PŠ Breginj 2.000€ 

Spomenik Simona Gregorčiča pred vhodom v šolo 1.000€ 

Prenova šolske knjižnice-začetek 6.000€ 

Vzdrževanje arhiva-police, razvlaževalni sistem 2.000€ 

Nerazporejena sredstva leta 2021 za pokrivanje morebitnega presežka odhodkov nad 
prihodki prihodnjih let 

1.368,03€ 

Nerazporejena sredstva leta 2020 za pokrivanje morebitnega presežka odhodkov nad 
prihodki prihodnjih let 

1.871,70€ 

 17.239,73€ 
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Člana sveta zavoda je zanimalo, ali lahko starši predlagajo kako porabiti presežek. Ravnateljica pove, da 
starši o predlogu presežka ne odločajo. Lahko pa kadarkoli podajo predlog in se nato predebatira, kaj je 
izvedljivo. 
 
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodkov iz 
poslovnega leta 2021 in ostanka neporabljenega presežka preteklih let (11 glasov). 
 

AD. 5 

 
 
Računovodkinja Mojca Humar Skočir  predstavi sodila za delitev skupnih stroškov iz naslova izvajanja 
dejavnosti. 
Vprašanj ni bilo. 
 
Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili sodila za delitev skupnih stroškov iz naslova izvajanja 
dejavnosti (11 glasov). 
 
 

AD. 6 

 
Predsednica Sveta zavoda prosi gospo ravnateljic Melito Jakelj da zapusti sejo, ker bo sledilo ocenjevanje 
delovne uspešnosti ravnatelja. 
 
Predsednica pove, da se na podlagi Letnega poročila za leto 2021 in  po postopku  ugotavljanja in oceni redno 
delovno uspešnost ravnatelja. Pove, da Svet zavoda odloči, koliko odstotkov osnovne plače ravnateljev v letu 
2021, se nameni za njihovo delovno uspešnost. Ministrstvo bo zavodom zagotovilo sredstva za izplačilo 
delovne uspešnosti ravljateljev v skladu z odločitvijo sveta zavoda. Ministrstvo priporoča, da  se zaradi 
velikega napora v preteklem letu nameni 5% letne mase osnovne plače ravnatelja.  
 
Člani sveta zavoda soglasno sprejmejo sklep, da se za redno delovno uspešnost ravnatelja nameni 5% 
letne mase osnovne plače ravnatelja (11 glasov). 
 
Predsednica Sveta zavoda Irena Stergar še enkrat na kratko predstavi potek glasovanja. Albin Kurinčič in 
Domen Rakušček sta preštela in pregledala oddane glasovnice. 
Oddanih je bilo 11 glasovnic. Izračunala sta povprečno oceno in sprejela naslednji ugotovitveni sklep: 
 
Ravnateljica Melita Jakelj je po naslednjih kriterijih: 
Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda: 

- Realizacija obsega programa  - do 25%                23,18% 
- Kakovost izvedbe programa – do 35%                  30,27% 
- Razvojna naravnanost zavoda – do 35%              28,45% 
- Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5                5,00% 

 
Dosegla skupno 86,90% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. 
 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep da je ravnateljica Melita Jakelj dosegla 86,9% vrednosti 
meril za ugotavljanje  dela plače za delovno uspešnost (11 glasov). 
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AD. 7 

 
Predsednica sveta zavoda pove, da je ob izteku mandata ravnateljica naročila notranjo revizijo. Po novem 
morajo člani sveta zavoda podati soglasje da se strinjajo  s predlogom notranje revizije oz. podajo predloge.  
Notranja revizija se ob opravila na naslednjih področjih: 

- na področju plač, 
- na področju nabave, vključno s postopki javnega naročanja (javna naročila, naročila male vrednosti, 

evidenčna naročila), 
- na področju zaračunavanja storitev v dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, 
- na področju zaračunavanja storitev v dejavnosti predšolske vzgoje, 
- na področju ravnanja s sredstvi, prejetimi v upravljanje. 

 
 
Člani sveta zavoda so se soglasno strinjali s predlogom notranje revizije za leto 2021 (11 glasov). 
 
 

AD. 8 

 
Predsednica sveta zavoda pove, da se na prosto delovno mesto ravnatelj ni bil izbran prijavljen kandidat, 
ravnateljici pa poteče mandat za ravnatelja  dne, 27. 03. 2022. Zaradi navedenega razloga se bo na seji 
imenovalo vršilca dolžnosti (v.d.) za čas do imenovanja ravnatelja in posledično do njegovega nastopa dela po 
ponovljenem postopku oziroma največ za eno leto.  
Predsednica pove, da se  je zaradi narave dela prosilo ravnateljico Melito Jakelj, če bi želela po pretečenem 
mandatu prevzeti mesto v.d. za čas do imenovanja ravnatelja in posledično do njegovega nastopa dela po 
ponovljenem postopku oziroma največ za eno leto. Ravnateljica je podpisala soglasje  za imenovanje vršilca 
dolžnosti Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid  od 28. 3. 2022 do nastopa novega ravnatelja oziroma 
najdlje za 1 leto. 
 
Med člani sveta zavoda je bila daljša razprava. 
 
Člani sveta zavoda so sprejeli soglasno sklep, da trenutno niso pripravljeni glasovati zaradi 
pomanjkanja informacij glede možnosti izbire kandidata za vršilca dolžnosti. Člani potrebujejo čas, da 
izberejo kandidata (11 glasov). 
 
 
Predsednica pove, da je rok za pravico do vpogleda  in pravica do sodnega varstva potekla, zato predlaga, da 
komisija uniči dokumentacijo. Komisija v sestavi Albin Kurinčič, Berginc Brigita in Rebeka Balažič Tonkli so 
fizično uničili z rezalnim strojem vlogo,  dokazila ter priloge  v zvezi s prijavo g. Primoža Hvala Kamenščka na 
prosto delovno mesto ravnatelj.  

Dva člana sta zapustila sejo. 

AD. 9 

 
Predsednica sveta zavoda pove, da bo potrebno ponovno izpeljati postopek imenovanja ravnatelja. 
 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep, da se ponovno izpelje postopek imenovanja ravnatelja 
za naslednji mandat ( 9 glasov).  
 



 

 Stran 5 
 

OSNOVN A ŠOL A  
S IMONA GREGORČIČ A KOB ARID  

GREGORČIČEVA ULICA 18A  
5222 KOBARID  

TEL. :  05 389 97 00  
e-poš ta :  ta jn is t vo@os -kobar i d .s i  
h t tp : / /www.os -kobar id .s i  

 
Predsednica sveta zavoda je pripravila terminski plan- postopek imenovanja ravnatelja. 
 
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili terminski plan- postopek imenovanja ravnatelja (9 glasov). 
 
 
Predsednica sveta zavoda prebere razpis za ravnatelja. Pove, da bo objavljen v petek, 11. 3. 2022 v Uradnem 
listi ter na zavodu za zaposlovanju. Občini Kobarid se pošlje obvestilo o objavi razpisa. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
SVET ZAVODA OŠ SIMONA GREGORČIČA KOBARID                             
Gregorčičeva 18a 
5222 Kobarid 
 
Datum: 07. 03. 2022 
Številka: 900-4/2022-22 
 
na podlagi SKLEPA, sprejetega na 44. seji  dne 07. 03. 2022, 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,  1. 9. 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, 
– 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 in 
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– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s 
postopkom imenovanja. 
 
Prijavo pošljite najkasneje do 25. 3. 2022 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 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili vsebino razpisa ter mesti objave (9 glasov). 
 
 
 

AD. 10 

 
Pod to točno ni bil zadev. 
 
 

AD. 11 

 
Pod to točno ni bil zadev. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:30. 
 
                                                                                                                                Irena Stergar, 
                                                                                                                     predsednica sveta zavoda 
Zapisala: 
Karmen Sivec                                                                                                           
 
 
Overovatelja zapisnika:                                 
 Iris   Čebokli                                                                 Brigita Beginc 


