
ZAPISNIK 1. izredne seje

Sveta zavoda 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica

eetrtek, 23. 9.2OZI, ob 18.30, utilnica N20

Prisotni: dr. Peter Cvahte, Alenka Pulnik, Zoran Kolit, Ana Buiar, Luka Repolusk, Jerne.l Hren,

dr., Veronika Freier, lgor Keber (preko Teams aplikacije), Urika Motaln, Luika 5raml, Karin

Kos, Sonja Arbeiter, Klavdija Verdev

Opraviieno odsotni: JoZica Smogavec

K TO.KI 4:

G. Repolusk je predstavil pravno staliiie glede moZnosti podalj5anja 4 mesednega roka za

konaanje postopka imenovanja novega ravnatelja, na podlagi pridobljenega podanega mnenja
s strani MlZ5, kot sledi:

Glede na navedeno je v nadalJevanju g. Repolusk predlagal, da se na danasnji seji glasovanje ne

izvede. Predlaga, da se v torek, 28.9.2021 prisluhne Se predstavitvi tretje kandidatke, ge. Mariance
FrangeZ.

S strani ustanoviteljice je bil podan predlog, da se predstavitev izvede tudi Svetu zavoda in ueiteljskemu

zboru

Dnevni red:

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled prispelih mnenj o kandidatih.
3. lzbira kandidata za ravnatelja 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica
4. Pobude in predlogi tlanov Sveta zavoda

K TO.KI 1:

Predsednica Sveta zavoda je pozdravila vse prisotne in prosila za dovoljenje za spremembo
vrstnega reda dnevnega reda in sicer, da bi najprej priieli s 4. totko - pobude in predlogi.

Predlog in tudi sam dnevni red je bil soglasno sprejet.

V skladu z 58. ilenom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (ZOFVI) je v
razpisu za delovno mesto ravnatelja potrebno dobefi tudi rok, v katerem bodo kandidati obvesdeni o
imenovanju, ki ne sme biti dalj'i od 4 mesecev od njegove objave. 4 meseAni rok ni prekluziven, torej
je instrukcijski, kar pomeni, da predstavlja navodilo organu (svetu), naj v predpisanem roku izpelje
postopek, Ae pa rok poteie, svet ne izgubi pravice (oziroma dolznosti) opraviti doloCena dejanja. S
postopkom torej lahko nadaljujete, minister pa ima v skladu s 53. a ebnom ZOFVI predviden 30
dnevni rok za podajo mnenja. To je skrajni rok, sicer pa je od vsakega primera posebei odvisno, v
kaksnem roku bo moLno podati mnenje oziroma ima svet po preteku tega roka moznost imenovati
ravnatelja brez mnenja ministra.



Ga. Buear v nadaljevanju predlaga, da se v postopku imenovanja ravnatelja drzimo protokolov.
Predsednica Sveta zavoda ,e ponovno predstavila postopek imenovanja in pomembnost sledenlu
aasovnice, usklajene s komisijo za vodenje postopka imenovanja ravnatel.,a 2. OS Slovenska Bistrica,
v mesecu avgustu. Podala.le tudizagotovilo, da bodo na predstavitev kandidatke ge. Mar.jance FrangeZ,
s strani Sveta zavoda povabljeni tudi elani Sveta zavoda.

Ga. Bucar poda mnenJe da se naj predstavitev izvede Svetu zavoda in ueiteljskemu zboru in naj se v
uoiteljskem zboru ponovno glasu.ie, de se bo uaitelJski zbor s tem strinjal

Na glasovanje je bilo podano vpraSanje, ali se Svet zavoda glede na pridobljeno mnenje MIZS, strinja
za prestavitev glasovanja za kandidata za ravnatelja, na naslednjo redno sejo Sveta zavoda in da se
pocaka na vsa soglasja.

Skupno se je uskladil tudi termin naslednje redne seje Sveta zavoda in sicer 5.10.2021 ob 19. uri.

Clani Sveta zavoda so se s predlaganim strinjali.

SKLEP K TOCKI 4: clede na pridobljeno mnenje MIZS se glasovanje za ravnatelja 2. os
Slovenska Bistrica prestavi na naslednjo redno sejo Sveta zavoda, dne 5.10.2021, ob 19. uri.

Clanom Sveta zavoda je bil poslan predlog Letnega delovnega naetla za lelo 202112022 z namenom
obravnave in potrditve na naslednji redni seji Sveta zavoda.

V sklepu je bilo podano mnenje, da je zelja vseh, da se postopek imenovanja ravnatelja zakljuai v 2.
krogu imenovania.

G. Hren pove, da bi si zeleli vee medsebojnega pogovora med elani Sveta zavoda in da moramo vsi
delati v dobro vseh.

Ga. ravnateljica je zakljueila z mnenjem, da smo od ustanovitve Sole gradili korektne odnose z vsemi
organi Sole in lokalno skupnostjo, da sta medseboino spostovanje in dogovarjanje temelja komunikacije
in prieakuje korektno sodelovanje vseh deleznikov - v dobro udencev naSe Sole v prihodnosti.

Seja je bila zakl.iucena ob. 19.30

Zapisala:

Andreja Koren

Predsed nica Sveta zavoda:

Freier Veronika

G. Cvahte je izpostavil Se vprasanje, nanasuioee se na finandno poroeilo glede negativnega prikaza
financnega stanja. Ga. Kos in ravnateljica sta obrazlozlli, da so vzrok temu razmere v easu COVID-a in
skladno s tem tezavo predstavlja kuhinia, ki v tem easu ni mogla delovati. Na omenjene tezave se je
veckrat opominjalo MIZS in ustanoviteljico.

Problem nastale situacije pa predstavljajo tudi sprotni vzdrzevalni stroski Sole, ki so zelo visoki na letni
ravni.

Podan je predlog g. Cvahteta za naslednjo se.io: finance in plan sanacije financnega stanja zavoda.

K TOEKI 2 IN 3:

Na podlagi sklepa, sprejetega v toeki 4, do 2. in 3. toeke dnevnega reda ni prislo in sta prestavljeni na
naslednlo sejo Sveta zavoda.
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