
 

 

 

Številka:  900-1/2022/5 

Datum:  31. 1. 2022 

 

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE SVETA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN  

 
V ponedeljek, 31. 1. 2022, je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran s pričetkom ob 17. uri 
potekala 6. redna seja Sveta zavoda Osnovna šola in vrtca Ankaran. 
 
Prisotnih je bilo devet članov Sveta zavoda, od tega je ena članica prisotna preko videokonferenčne 
povezave Zoom. Dva člana sta svojo odsotnost pravočasno upravičila. 
 
Seja je bila ob predhodni najavi udeležbe za javnost odprta deloma neposredno in deloma preko 
video povezave. (Seznam hrani tajništvo) 
 
Seje se je udeležila tudi Ana Bordon, tajnik VIZ kot zapisničarka.  
 

Dnevni red: 

1. Pogovor s kandidatkama za delovno mesto ravnateljice o predloženem programu vodenja 

2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 

 

1. točka: Pogovor s kandidatkama za delovno mesto ravnateljice o predloženem programu vodenja 

 
G. Zorman pozdravi navzoče člane Sveta zavoda, pozdravi poslušalce preko videokonference Zoom. 
Kandidatka ga. Šumenjak se zaradi okužbe s SARS-COVID 19 ni mogla predstaviti osebno, zato se 
pogovora  udeleži preko videokonference. G. Zorman preda besedo kandidatki ga. Šumenjak, da na 
kratko, v petih minutah izpostavi glavna izhodišča oziroma bistvene poudarke svojega programa. 
Nadalje obrazloži, da sta obe kandidatki vnaprej prejeli pisna vprašanja, ki so predmet predstavitve.  
 
Kandidatka se predstavi. Na kratko povzame svoje dosedanje delovne izkušnje, svojo izobraževalno 
pot in glavna izhodišča programa. 
 
G. Zorman prične z branjem vprašanj, ki so bili predhodno pisno poslani s strani članov sveta zavoda, 
staršev, zaposlenih. Ga. Šumenjak odgovarja na vsako zastavljeno vprašanje. 
 
G. Zorman kandidatko seznani z možnostjo, da odgovore na zastavljena vprašanja dopolni pisno, 
najkasneje do nedelje, 6. 2. 2022. 
 
Vprašanja in pisni odgovori kandidatke ga. Šumenjak so sestavni del zapisnika, kot Priloga 1. 
 
Svet zavoda po pet minutnem odmoru nadaljuje z osebno predstavitvijo kandidatke, ga. Adamčič.  
 
G. Zorman pozove člane Sveta zavoda, da sami preberejo zastavljena vprašanja. Člani sveta zavoda 
postavljajo vprašanja, kandidatka ga. Adamčič odgovarja. 
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Kot zadnje vprašanje g. Zorman prebere vprašanje strokovne delavke, učiteljice Renate Jenko in tudi 
kandidatko go. Adamčič seznani z možnostjo, da odgovore dopolni pisno do nedelje, 6.2. 
 
Vprašanja in pisni odgovori kandidatke ga. Adamčič so sestavni del zapisnika, kot Priloga 2. 
 

Ni sklepa. 

 

2.  točka:  Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 

 

G. Zorman povzame zapisnik 5. redne seje, predmet glasovanja in pozove h glasovanju. Vsi prisotni 
člani Sveta zavoda glasujejo za potrditev zapisnika. 
 
Pogovor se nadaljuje glede postopka imenovanja ravnatelja. Vsa mnenja deležnikov bi morali 
pridobiti do 20.2.2022. Naslednji dan, po seji bodo deležniki, ustanoviteljica Občina Ankaran, 
učiteljski in vzgojiteljski zbor in Svet staršev pozvani, da podajo svoje mnenje. Ustanoviteljica in Svet 
staršev morata svoje mnenje pisno obrazložiti. 
 
Redno sejo v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja bo možno izvesti po 20.2.2022, po pridobitvi 
vseh mnenj. V tednu od 21.2. do 25.2. pa so šolske zimske počitnice, tako, da bo seja morala biti 
izvedena takoj po šolskih počitnicah. V tem obdobju običajno poteka tudi predvidena redna seja, ki je 
vezana na letna poročila, g. Zorman pove, da ima pomisleke, ali bi bilo primerno združiti obe seji 
oziroma ju izvesti skupaj. Glede na vsebino in glede na to, da je treba čim prej zaključiti postopek 
imenovanja ravnatelja, bi bilo boljše, da sta seji ločeni. Člani Sveta zavoda soglašajo z navedenim. 
 
O datumu naslednje 7. redne seje, bodo člani pravočasno obveščeni. 
 
 
Sklep št. 2: Zapisnik 5. redne seje Sveta zavoda je potrjen.  
 
Sklep št. 2/1: Seja za imenovanje ravnatelja in seja za letna poročila, bosta izvedeni ločeno.   
 

Seja se je zaključila ob 18.30 uri. 

 

 

Zapisala:                 Predsednik Sveta zavoda 

Ana Bordon        mag. Mirko Zorman 


