
Zapisnik
2. redne seje ilanoy Sveta starler'2, osnovne Sole Slovenska Bistrica,

ki je bila dne l{.9.2021 ob 18.00

Prisotni: l9 predstavnikov stariev (od tega 5 preko aplikacije l-eams)
Opraviieno odsotni: 2 predstavnika star5ev

Dncr n i rcd:

l. Potrd itev dnevnega reda

2. Predstavitev kandidatov, prijavljenih na razpis za ravnatelja 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica
3. Poda.ia mnenja o kandidatih za ravnatelja 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica

K todki I

Predsednica Sveta starsev, dr. Korent Urek Spelaje predstavila dnevni red in dodatno pojasnila. daje v dnevni
red naknadno vkljudila 5e povabilo ge. Budar Ane, dosedanie predsednice Sveta star5ev, kot predstavnice starSev

v Svetu zavoda z namenom, da bi tudi ona sliSala mnenje Sveta starsev. s iemer so se vsi strinjali.

v Vsi ilani so soglasno potrdili dnevni red.

K toiki 2

Predsednica Sveta zavoda, ga. Freier Veronika je pojasnila odsotnost prve kandiatke, ge. Frange2 Marjance,
zaradi bolezni.

Sledili sta predstavitvi drugih kandidatk in vpraSanja s strani prisotnih dlanov Sveta star5ev in Sveta zavoda.

LESNIEAR BARBARA
Predstavila je njeno dosedanjo sluZbeno pot v vzgoji in izobra2evanju in na razlidnih projektih. Vodenje je
opredelila kot ustvarjanje pogojev, da kolektiv postane sliSen in sliian. Pomembno je. da je okolje odprto za
komunikacijo.

Prav takoje pomembno uresnidevati zakonsko predpisane pravne podlage. prepoznati vse uience (bolj ali manj
V nadarjene, 5ibkej5e. ...), otroke v Soli vzgajati. da imajo obdutek odgovomosti. Pove tudi. da prijazna 5ola ni

popustlj iva.

Izpostavilaje miSljenje. da biti uditelj je eden najpomembnejSih poklicev na svetu.

Zelo pomembnoje sodelovanje z lokalnim okoljem. prav tako z organi iole (Svet star5ev, Svet zavoda), ravnatelj
je povezovalni dlen med organi. Ravnatelj zagotavlla vzpodbudno udno okolje in skrbi za dobro podutje vseh.
karje predpogoj za uspeSno delo.

NASTJA PAN.I.N.URTN
Temelj vsega so dobri odnosi in sodelovanje. Odnosi pa temeljijo na zaupanju.
Povedala je. da bi vodila z dobrim vzgledom. Vse spremembe bi se dogajale z roko v roki, z udenci. starii.
zaposlenimi in ustanoviteliico.

Njeno delo bi temeljilo na doseganju dobrih skupnih odnosov. Poudarilaje pomembnost vseh udencev. bolj ali
manj nadarjenih. modnej5ih in SibkejSih. Svoje delo bi opravljala natandno in nepristransko. zasledovala bi
kratkorodne in dolgoroine c ilje.



Po kondanih predstavitvah se se.ia nadaljevala z razprav<t o primernosti kandidatov za ravnatelja 2. osnovne
iole Slovenska Bistrica.

Predsednicaje izpostavila problem odsotnosti 3. kandidatke za ravnatelja. ge. FrangeZ Marjance. saj se glede
na to. da predstavitev ni bila izvedena. pojavi vpraianje. kakSno mnenje kandidatki podati.

Ga. Buiarje pojasnila. da bi se mnenje naj dalo na podlagi predstavitev. Predstavila je sestavo dlanov Sveta
zavoda in da pri glasovanju Sveta zavoda Steje veiina. Predlagalaje spremembo datuma seje Sveta zavoda,
saj zaradi odsotnosti nekaterih ne bodo sklepdni.

Predsednicaje zastavila vpraianje, ali Svet starSev Zeli, da postopek >pade< in po.lasni. da moramo odloaiti, ali
te kandidatke sploh podpiramo, ali ne?

G. tlren omeni zaskrbljenost nad uditeljskim zborom. da v treh mesecih po rezultatih l. kroga postopka
imenovanja ravnatelja. nihie ni komuniciral z dlani Sveta starSev in Sveta zavoda o razlogih za njihovo
(ne)glasovanje v prvem krogu in o argumentih, zakaj si uditeljski zbor Zeli za ravnateljico go. FrangeZ
Marjanco. Postavilje tudi vpraSanje, ali Svet star5ev Zeli, da se postopek ustavi?

Ca. Budarje predlagala. da se v postopek 3. kroga ne bi 3lo.

Sled ilo je komentiranje predstavitev kandidatk

LESNIdAR BARBARA ima izku5nje v gospodarstvu in Solstvu, pozna druge prakse na Solah. pozitivnoje,
da je zunanja kandidatka. predstavitev je zelo dobro tekla. za pomod pri vodenju bi imela sodelavce. nastop in
komunikacija sta bila prepritljiva. ima Sirok pogled na veliko stvari.

Omejitev je. da ni iz lokalnega okolja. nima izkuienj z vodenjem financ. Nekatera izmed mnenj so bila tudi.
da.je Zelela podajati nam vSeine odgovore, odgovori so bili dolgi. predstavitev.ie bila kot predavanje. sploina
in neosebna.

NASTJA PANale e UnlN je zunanja kandidatka" podpira timsko delo, ima izkuinje z vodenjem odraslih,
je odlodna, karje izkazala tudi s prijavo v 2. krogu, je zelo pozitivna. karje lastnost. ki bi jo moral imeti
ravnatelj, prednost je, da so njeni otroci vkljudeni v nai zavod.
Omejitev je. da nima izkuienj z vodenjem financ.

FRANGEZ MARJANCA star5i. ki so imeli prilo2nost sliSati predstavite ge. Frange2 Marjance v l. postopku
imenovanja ravnatelja in tisti, kijo poznajo kot uditeljico, so bili pozvani, da povedo svoje vtise. Povedali so.

da je ga. FrangeZ korektna. poitena, sposobna in tudi stroga.
Podana je bila pobuda in Zelja, da Zelijo predstavniki Sveta star5ev sliSati tudi predstavitev ge. FrangeZ

Marjance, za karje sledilo glasovanje. kije bilo pozitivno.

SKLEP l: Svet star5ev ieli predstavitev kandidatke za ravnatelja 2. OS Slovenska Bistrica, ge.

Marjance Frangei in predsednico Sveta zavoda prosi, da se glasovanje v Svetu zavoda prestavi do tega
trenutka.

V nadaljevanjuje sledilo glasovanje. koga bomo podprli. de sklep I ne bo realiziran. Rezultat glasovanjaje
bit:
- Lesnidar Barbara: 7 glasov (6 >v 2ivo<< in I preko aplikacije Teams)
- Pandid turin Nastja: l0 glasov (8 >v Zivo<< in 2 preko aplikacije Teams)

Kot dolgotrajna dlanica v Svetu star5ev in Svetu zavoda je omenila lastno poznavanje dinamike dela, potgebe -.

starSev in kolektiva.

K toiki J



Glede na !eakratno izpostavljenost predsednice Sveta zaloda. ee. Fre5er Vcronike.je bilo ob koncu
predlagano. da se ornenjeno poro\e za razjasnilcr nejasnosli in poda.jo pridobljenega pra!nega mnenja r
postopkrr inrcn('\anja ra\natclja L OS Slorenska Bi'trica.

SKLEP 2: Syel star5cv podpre kandiclaturo go. Nastje l'aniit turin.

Se-ja Sreta slaric'r.je bila zakljuiena ob 10.55.

Zapisala:

Andreja Koren

Prcdsednica Sreta star5ev:

dr. Korent Urek Spela
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