
 

 

 

Številka:  900-11/2021/10 

Datum:  24. 1. 2022 

 

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SVETA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN - nadaljevanje 

 
V ponedeljek, 24. 1. 2022, je preko povezave Zoom s pričetkom ob 17.00 uri potekalo nadaljevanje 5. 
redne seje Sveta zavoda Osnovna šola in vrtca Ankaran. 
 
Prisotnih oziroma prijavljenih v Zoom je bilo 11 članov Sveta zavoda. Nihče ni bil odsoten. 
 
Seje se je udeležila tudi Ana Bordon, tajnik VIZ kot zapisničarka.  
 

Dnevni red: 

1. Pregled prispele dopolnitve in izpolnjevanja razpisnih pogojev kandidatke ga. Šumenjak 

2. Dogovor o terminu in načinu zaslišanja kandidatk 

 

1. točka: Pregled prispele dopolnitve in izpolnjevanja razpisnih pogojev kandidatke ga. Šumenjak 

 

G. Zorman ugotovi prisotnost, pozdravi navzoče. Otvori sejo in predstavi prispelo dopolnitev, ki jo je 
kandidatka ga. Šumenjak pravočasno poslala. Odpre ovojnico, ugotovi, da je kandidatka ga. Šumenjak 
dostavila zahtevane dokumente, za katere je bila pozvana. Dokumente predstavi oz. prikaže na 
zaslonu. 
Po pregledu dokumentacije, se ugotovi, da je vloga kandidatke ga. Šumenjak dopolnjena in s tem 
ustrezna razpisanim pogojem. 
 
G. Zorman pozove člane sveta zavoda k glasovanju za potrditev kandidature ga. Šumenjak.  
 

Sklep št. 1:  potrdi se kandidatura ge. Šumenjak za imenovanje za ravnateljico. 

 

2.  točka: Dogovor o terminu in načinu zaslišanja kandidatk 

 

Predsednik Sveta zavoda nadalje predlaga, da bi predstavitve kandidatk izvedli na 6. redni seji, 
predvidoma v ponedeljek, 31.1.2022 ob 17. uri. Pove, da so seje skladno s Poslovnikom o delu Sveta 
zavoda načeloma javne, zato je pravilno, da se zagotovi možnost, da se širšo javnost povabi na 
predstavitev kandidatk. 
 
V razpravi se izoblikuje predlog, da so glede na trenutno epidemiološko stanje zaradi Covid-19, člani 
sveta zavoda prisotni, vsi ostali zainteresirani, ki bi se želeli seje udeležiti osebno, pa se jim prisotnost 
omogoči po predhodni najavi, ki se bodo zbirale v tajništvu šole.  



 

2 

Predstavitvi kandidatk bosta potekali v živo pred prisotnimi in z hkratno neposredno povezavo po 
Zoomu. Povezava na prestavitev po Zoomu bo omogočena posameznikom po predhodni najavi, ki se 
bodo prav tako zbirale v tajništvu šole. 
 
Nadalje se člani Sveta zavoda dogovorijo, da bo za predstavitev obema kandidatkama na voljo 
trideset minut. Najprej se povabi ga. Šumenjak, ob 17. uri, svet si vzame deset minutni odmor in 
nadaljuje s kandidatko ga. Adamčič. 
 

Sklep št. 2: trideset minutni predstavitvi kandidatk bosta potekali na 6. redni seji Sveta zavoda, v 

ponedeljek 31.1.2022 ob 17. uri. 

 

V nadaljevanju seje se člani dogovorijo o povabilu na predstavitev, ki bo objavljeno na spletni strani 
šole, na oglasnih deskah v šoli in vrtcu, predstavniki staršev pa ga bodo prejeli tudi po elektronski 
pošti s strani predsednice Sveta staršev, ge. Privošnik. Predstavniki zaposlenih obvestijo tudi učiteljski 
in vzgojiteljski zbor. 
 
Programa vodenja obeh kandidatk, sta na voljo na vpogled v tajništvu šole, kot dogovorjeno na 
predhodni seji Sveta zavoda, hkrati pa se jih bo skenirane poslalo članom po elektronski pošti, da 
vnaprej pripravijo vsebinska vprašanja, ki jih bodo zastavili kandidatkama. Dogovorijo se, da si člani 
med seboj pošljejo vprašanja za kandidatki. 
 
G. Zorman pozove k morebitnim vprašanjem glede predstavitve kandidatk. Ga. Pišot Maljevac vpraša 
ali je običajno, da so predstavitve javne oziroma namenjene širši javnosti. Skladno s poslovnikom je 
delo sveta zavoda javno, ki se lahko tudi omeji ali izključi, odvisno od vsebine podatkov. V tem 
primeru mora biti načelo javnosti zagotovljeno. 
 
Skladno s poslovnikom bo imenovanje potekalo tako, da se po predstavitvi pozove vse deležnike, da 
podajo mnenja, na odgovore pa je treba počakati 20 dni. Glasovanje učiteljskega in vzgojiteljskega 
zbora pa izvedeno v dneh po seji.  
 
G. Zorman pove, da je bila v decembru sprejeta novela ZOFVI, ki spreminja število sestave svetov 
zavodov. Ob tem je poudaril, da je ključno, da ustanovitelji uskladijo akte o ustanovitvi v roku enega 
leta po uveljavitvi zakona, sveti pa nadaljujejo svoje delo do poteka tekočih mandatov. Kljub temu se 
mu je pojavilo vprašanje, kako postopati v primeru, če vmes poteče mandat enemu od članov, ali se 
izvedejo nadomestne volitve ali ne? Pove, da bi bilo treba o tem povprašati na MIZŠ. 
 
 
Ker nihče od prisotnih članov Sveta zavoda nima več vprašanj, pripomb, mnenj, se seja zaključi ob 
17:50 uri. 
 
 

Zapisala:                 Predsednik Sveta zavoda 

Ana Bordon        mag. Mirko Zorman 


