
ZAPISNIK 7. redne seje

Sveta zavoda 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica

Torek,5. LO.2027, ob 19.00, uEilnica N20

Prisotni: 6lani: dr. Peter Cvahte, Alenka Puinik, Zoran Koiid, Ana Buiar, Luka Repolusk, Jernej
Hren dr., Veronika Freler, lgor Keber, Ur5ka Motaln Ludka Sraml, Karin Kos

Vabljeni: Sonja Arbeiter, Joiica Smogavec, Klavdija Verdev

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnikov prej5njih sej.

3. Pregled in potrditev LDN 2O7l/2O22.
4. Pregled prispelih mnenj o kandidatih.
5. lzbira kandidata za ravnatelja 2. osnovne lole Slovenska Bistrica
6. Pobude in predlogi dlanov Sveta zavoda

K ToaKr 1:

Predsednica Sveta zavoda je uvodoma pozdravila vse dlane in vabljene, predstavila dnevni red
seje ter povabila k potrditvi le - tega. Dnevni red je bil s strani ilanov soglasno sprejet.

K TO.KI 2:

Sledilje pregled zapisnikov in sprejetih sklepov prej5njih sej. Ugotovitve so bile naslednje:

- Na igriSiu Sole so bile odpravljene pomanjkljivosti na golih (zaititne kapice),
zamenjane so bile tudi mreie golov.

- Parkiri5ta ob Soli so urejena s prometno signalizacijo. Ravnateljica 1'e povedala, da so
nekateri zunanji uporabniki bili prijazno obveideni, da je parkiranje na parkiri5iu za
Solo namenjeno zaposlenim, kar so v prihodnje tudi upoitevali.

- Analiza stanja in natrt sanacije finandnega stanja zavoda - podan je bil predlog, da se
ta tematika uvrsti na toiko dnevnega reda naslednje seje Sveta zavoda.

elani sveta zavoda so bili povabljeni s strani predsednice, da z dvigom rok potrdijo zapisnike
prejSnjih sej.

SKLEP 1: Zapisniki prejinjih sej so soglasno potrjeni.

K TO.KI 3:

e lani so bili povabljeni k podaji mnenja ali morebitnih vprasanj v zvezi z Letnim delovnim
nadrtom za Solsko reto 2o2r/2o22. Na Letniderovni nairt ni biro nobenega mnenja in vprasanj.

Dnevni red:



Ravnateljica je bila povabl.jena k predstavitvi do8a.ian.ia na ioli od zadetka letoin.jega Solskega
leta:

- Sola v naravi - v mesecu septembru je bila izvedena Sola v naravi v eateiu, za 4.r.

Termin Sole v naravi se je izkazal kot zelo dober, saj.je vreme v septembru navadno
bol.i stabilno kot v mesecu maju, v katerem se je po navadi ta Sola v naravi izvajala.
Zadovoljni so bili tako otroci, kakor tudi starli. V naartu je, da bi se tudi v prihodnje ta
Sola v naravi izvajala v tem terminu.

Evakuacija - v mesecu oktobru je bila izvedena tudi evakuaci.ja, sicer brez intervencije
gasilcev in reSevalcev.Sola je bila v celoti izpraznjena v 3 minutah, v 12 minutah pa so

bili zbrani vsi podatki. Evakuacija je bila uspeina. Po koniani evakuaciji je bila

opravljen a eva lvacija.

Sportni dan se je izvajal na temo orientacije. Udenci so bili pouieni o koristni uporabi
mobilnih telefonov.

Namenski dnevi - tudi letos bo sejem poklicev. Udenci bodo predhodno povabljeni k

predstavitvi svojih ielj glede poklicev in na osnovi tega bo organizirana predstavitev
ieljen ih poklicev.

lzvedba projekta SPIRIT - v terminih 18. in 19. septembra ter 24. in 25. septembra.
Zaradi COVID-a uienci letos ial niso mogli prespati v 5oli.

Dan Sole - izveden je bil 5. 10. 2021. Gost tega dneva je bil paraplegik in udeleienec
olimpijskih iger, gospod Joie Hudej, ki je utencem predstavil svojo lastno iivljenjsko
izku5njo (kako je doZivel prometno nesreio in od takrat dalje je na vozitku).

IKT oprema - vsi uditel.ii imajo sluibene prenosne radunalnike (razen uditelji v

podaljianem bivanju in knjiiniiarka). Nakup opreme je bil moZen s pridobljenimi

donacijami in pomotjo pomoti Obiine Slovenska Bistrica. Tako smo ie bolje
pripravljeni na pouk na daljavo.

Predsednica je povabila k potrditvi Letnega delovnega naarta za leto 2O2L/2O22-

SKLEP 2: letni delovni nairt za iolsko leto 2O2,-l2O22 ie potrien.

K TO.KI 4:

predsednica je povabila ilane k glasovan.iu predloga, da se pridobliena obrazloiena mnenja

pregledajo, kljub pretetenemu roku. Predlog je bil z dvigom rok soglasno sprejet'

SKLEP 3: Pridobljena obrazloiena mnenja se pregledajo kljub preteienemu roku'

Sledila je predstavitev prispelih mnenj, s strani predsednice:



14. 9. 2O2I je uiitellski zbor 2. osnovne iole Slovenska Bistrica na ta.inem glasovanju podal

naslednje mnenje o kandidatih za ravnatel.ia:

Glasovolno provico je imelo 49 ildnov uiiteljskega zboro. Glosovolo je 36 tlonov ueircljskego zboro
Neuporobljenih glosovnic je bilo 73.

Kondidati so prejeli naslednje itevilo glosov:

1. Morjonco Fronge| - 29 glasov

2. Borbaro Lesnitor- 2 gloso

3. Nostjo Poniii iurin - 5 glasov

4. 1..O.2O2I smo prejeli obrazlo:eno mnenje Obaine Slovenska Bistrica: Morjonci Frangei,
Nostji Pontit eurin in mog. Borbori Lesniior so dali pozitivno mnenje h kondidoturom zo
rovnoteljico jovnego vzgojno-izobroZevolnego zovodo 2. osnovno iolo Slovensko Bistrico.

5. 10. 2021 smo prejeli obrazloieno mnenje Sveta stariev 2. osnovne Sole Slovenska
Bistrica: Vse kondidatke so ombiciozne in imojo strokovne kompetence no svojem podrotju
delovonjo, vendor pa nobeno od kandidotk do sedoj ie ni bilo no poziciji rovnoteljice, zoto
smo se moroli pri odlotonju zonoioti no svoje obtutke. Veiina storiev v Svetu storiev je bilo
mnenjo, do je go. Morjoncd FrongeZ vredna zaupanjo in bi bilo dobro rovnoteljicd, zoto je
bil sprejet sklep, da Svet stariev kot kondidotko zo ravnoteljico 2. osnovne iole Slovensko
Bistrico podpre Morjonco Frongei.

K TOEKI 5:

Predsednica je na kratko povzela postopek imenovanja ravnatelja, sledilo je tajno glasovanje,
katerega izid je bil naslednji:

Marjanca Frange, - 5 glasov

Barbara Lesnitar- 0 glasov

Nastja Pandid eurin - 4 glasove

Predsednica je na glasovanje dala predlog, da se za kandidatko za ravnateljico 2. osnovne iole
Slovenska Bistrica izbere Marjanco Frangei. predlog je bil z dvigom rok sprejet.

V nadaljevanju je predsednica pojasnila, da bo sprejet predlog poslan v mnenje ministrici na
Ministrstvo za izobraievanje, znanost in iport. predlagala je, da se takoj po prejemu mnenja
ministrice, skliie naslednjo sejo Sveta zavoda.

sKLEP 4: Za kandidatko za ravnateljico 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica se izbere Marjanco
Frangei, rojeno 30. 6. 1975, stanujoto Bohova 18a,2311 Hoae. tzbrana kandidatka izpoinjuje
pogoje za ravnatelja v skladu s 53. ilenom zoFvl. Predlog za imenovanje izbrane kandidatke
se poslje v mnenje ministrici, pristojni za izobraievanje (Ministrstvo za izobraievanje,
znanost in iport).



K TOEKI 5:

S strani ilanov so bili podani predlogi:

- na dnevni red nasledn.je se.ie se uvrsti analiza in sanacija finaninega stan.ia 2. osnovne Sole

Slovenska Bistrica in da se kandidatka za ravnateljico,

- ga. Marjanca FrangeZ, aimprej vpel.ie v svoje bodode delo,

- g. Jernej Hren je izrazil mnenje glede izraza >nadarjeni< uienci. Predlagal je morebitno
zamenjavo termina z npr. )posebej uspeini< utenci.

Ravnateljicaje razloiila, da termin >nadar.leni< ni v domeni 5ole, ampak se v 5olstvu uporablja
sploino.

Pomodnica ravnateljice je dodatno !e pojasnila, da se termin )nadarjeni( udenci med utenci
v ioli ne uporablja, uporablja se le med utitelji, tako da ni bojazni, da bi se nekateri uienci iz

tega vidika morda poeutili prizadeti.

Seja je bila zakljuiena ob 19.50.

Zapisala:

Andre.la Koren

Predsed nica Sveta zavoda:
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Fre5er Veronika
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