
 

 

 

Številka:  900-11/2021/3 

Datum:  6. 1. 2022 

 

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

 
V sredo, 5. 1. 2022, je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran s pričetkom ob 17.00 uri potekala 5. 
redna seja Sveta zavoda Osnovna šola in vrtca Ankaran. 
 
Prisotnih 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 in potrditev zapisnika 4. redne seje 

2. Pregled prispelih prijav na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice 
 

1. točka:  Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje 

Predsednik Sveta zavoda pozove k pripombam, mnenjem na zapisnik, ker slednjih ni, se izvede 
glasovanje za potrditev zapisnika.   
 
Predsednik obenem pozove k potrditvi zapisnikov predhodnih dopisnih sej. Izvede se glasovanje za 
potrditev zapisnikov 1., 2. in 3. dopisne seje.  
 

Sklep št. 1:  Zapisniki 4. redne seje Sveta zavoda in 1., 2. ter 3. dopisne seje Sveta zavoda so 

soglasno potrjeni. 

2.  točka:  Pregled prispelih prijav na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice 

 

Predsednik predstavi število in pravočasnost prispelih vlog. Začetek postopka izbire ravnatelja se s 
tem prične. Na kratko povzame postopek današnje seje, po odpiranju vlog se bo odločilo, ali so vloge 
ustrezne ali bo možno nadaljevati postopek imenovanja ravnatelja/ice oziroma, ali bo treba razpis 
ponoviti. 
 
V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec 
Ankaran glasovanje o mnenju učiteljskega in vzgojiteljskega zbora o prijavljenih kandidatih vodi 
tričlanska komisija, ki jo imenuje Sveta zavoda. Predsednik predlaga imenovanje komisije za vsak 
strokovni organ posebej, v katerih bi bili predstavniki zapolenih v Svetu zavoda in še po en strokovni 
delavec za vsako komisijo na predlog prisotnih. 
 
Svet zavoda za vodenje obravnave in oblikovanje mnenja ter vodenje glasovanja na zasedanju 
učiteljskega in vzgojiteljskega zbora tako imenuje komisijo v sestavi po treh članov: 

- učiteljski zbor : Nataša Jerman, Igor Smolnik, Edita Logar; 
- vzgojiteljski zbor: Zorica Krstič, Valentina Šukljan, Franka Cah Jakac. 
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Nadaljuje se podroben pregled prispelih vlog. 

Prva vloga je prispela po elektronski pošti, brez ustreznih prilog oz. dokazil. Člani Sveta zavoda 
potrdijo, da vloga ni primerna, ne ustreza razpisanim pogojem v celoti in ni bila vložena na pravilen 
način, zato se jo izloči oziroma ne upošteva. 
 
Prične se odpiranje preostalih dveh vlog, za katere je ugotovljeno, da sta bili oddani pravočasno, v 
roku in na pravilen način. Zapisnik / popis odpiranja vlog se vodi v ločenem dokumentu, ki je sestavni 
del tega zapisnika. 
 
Po pregledanih vlogah predsednik Sveta zavoda g. Zorman predlaga, da se kandidatko go. Šumenjak 
pozove k dopolnitvi vloge, saj k vlogi niso bila priložena vsa zahtevana dokazila. Poziv za dopolnitev 
bo poslan naslednji dan, v četrtek 6.1.2022 priporočeno s povratnico. Rok za dopolnitev je v razpisu 
določen 8 dni. 
 
Sklep št. 2: člani Sveta zavoda soglašajo, da se kandidatko ga. Šumenjak pozove k dopolnitvi vloge, 
z manjkajočimi dokazili, skladno z razpisnimi pogoji. 
 
Članica Sveta zavoda ga. Ceglar Jurinčič predčasno zapusti sejo, zaradi osebnih razlogov.  
 
Predsednik Sveta zavoda g. Zorman pozove k mnenjem, morebitnim predlogom. G. Ferlež izrazi 
pomislek, da sta dve vlogi za ravnatelja premalo in da morda cilj ni bil dosežen, saj razpis ni bil 
objavljen v časopisih. G Zorman razloži, da je bila objavljena najava v časopisu Delo in skladno z 
zakonodajo na portalu ZRSZ, Uradnem listu RS, v Primorskih Novicah pa je bil razpis viden 14 dni, pod 
objavo prostih delovnih mest. Hkrati pove, da objava razpisa v časopisu stane 900 Eur.  
 
Izpostavi, da v kolikor so pomisleki, se lahko razpis ponovi. Izvede se glasovanje o nadaljevanju 
postopka imenovanja kandidata za ravnatelja. Devet članov glasuje za nadaljevanje postopka en član 
je vzdržan. 
 
Sklep št. 2.1: postopek izbire in imenovanja kandidata za ravnatelja se nadaljuje. 
 
Svet zavoda nadalje sprejeme sklepa, da bosta kopiji prijave, programa dela in življenjepisa obeh 
kandidatk na voljo na vpogled v tajništvu OŠV, po predhodni najavi. Člani Sveta zavoda bodo o tem 
obveščeni. Seja Sveta zavoda se v tem delu prekine in se bo nadaljevala po prejemu dopolnjene vloge 
kandidatke ga. Šumenjak.  
 
Sklep št. 2.2: kopiji vlog kandidatk bodo na vpogled v tajništvu OŠV po prejemu dopolnitve 
kandidatke ga. Šumenjak.  
 
Sklep št. 2.3: 5. redna seja Sveta zavoda se začasno prekine in se nadaljuje v tednu od 17. 1. 2022 
dalje, po prejemu dopolnjene vloge kandidatke.  
 

Seja se je zaključila ob 19. uri. 

 

Zapisala:                 Predsednik Sveta zavoda 

Ana Bordon        mag. Mirko Zorman 


