
Osnovna Sola Spodnja ldri ja
5olska ul ica 9
5281Spodnja ldr i ja

Datum: 26.1.2017
Stev. : 9000 -8h-2016/17

TAPISNIK
8. seje sveta 5ole, ki je bi la 24. L zAfi ob 18.00 uri v udilnici za glasbeno umetnost (GUM) v
drugem nadstropju Sole.

Prisotni:
Si lva Boit jandid ( podruZnidna Sola), Andreja Fi l ipid (podalj iano bivanje), Ingrid Erjavec
(razredna
stopnja), UrSka Lahajnar Ubajiogu (predmetna stopnja), SneZana Leban (tehnidno osebje),
Kristjan Brus (predstavnik stariev), Robert 5inkovec (predstavnik obdine), Nikolaj Podgornik
(predstavnik obdine),
Darja ierv (zadasna sindikalna zaupnica)
Opravideno odsotni: Katica Prezelj (predstavnica obiine), Katarina Jereb (predstavnica stariev)
Martina 5labnik (poslovna sekretarka),
Odsotni: Martina Seljak (predstavnica stariev)

DNEVNI RED:

1. Ugotovitevsklepdnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnikov 5. seje in dveh dopisnih sej, 6. in 7.
4. Pregled realizaci je sklepov
5. Sklep o pridetku postopka za imenovanje ravnatelja zavoda s polnim mandatom
6. Priprava razpisa za prosto delovno mesto ravnatelja in odloditev o javnih objavah le-tega.
7. Predlogi in pobude dlanov sveta Sole

K1
Predsednica sveta Sole ugotavlja, da je prisotnih dovolj ilanov sveta Sole in tako ugotovi
sklepdnost sveta 5ole.

K2
Prisotni soglasno potrdijo predlagani dnevni red. Zaradi odsotnosti poslovne sekretarke se za
zapisnikarja imenuje Ur5ka L. Ubajiogu.

K3
Pripomb na zapisnike prej5njih treh sej ni, vsitr i je zapisniki so soglasno potrjeni.



K4
Realizaci ja sklepov iz prej inj ih treh sej je bi la izvedena v celoti ,  edina izjema je uvajanje
kontrolnih kljuikov za prevzem kosil. lz objektivnih razlogov, povezanih s tipom kljudkov in
dobavo oz. zamenjavo se je uvedba le-teh zamaknila z novembra na januar. Trenutno tede
poskusna uporaba, s februarjem se beleienje s kl judki zadne uradno.

K5
Za uradno sproiitev postopka imenovanja ravnatelja svet zavoda sprejme slededi sklep.
Sklep: Svet zavoda 05 Spodnja ldrija sprejme sklep o razpisu prostega delovnega mesta
ravnatelja.
Sklep je bi l  soglasno potrjen.

K6
Na osnovi osnutka besedila razpisa za prosto delovno mesto ravnatel ja zavoda je bi lo
pripravl jeno besedilo, ki s prvim tednom meseca februarja gre v javno objavo.
Kot sredstva za objavo razpisa so izbrani Uradni list Republike Slovenije, spletna stran Zavoda RS
za zaposlovanje ter spletni strani obdine tdri ja in 05 spodnja ldri ja.
okvirna dasovnica zaietnega dela postopka izbiranja ravnatelja je slededa:

- Objava v UL RS v zadetku februarja
- Omogodenih je 15 dni dasa za pri jave
- Seja, namenjena odpiranju pri jav kandidatov, bo predvido ma 23.2.
- Sledijo eventuelni pozivi za dopolnitev nepopolnih vlog
- Predstavitve kandidatov pred kolektivom, svetom stariev svetom jole in na obdinskih

odborih v drugem in tretjem tednu marca (seja obdinskega sveta bo okoli  20. 3.)
Kasnej5e korake postopka se bo dasovno opredeli lo naknadno, glede na dogajanje.
Sklep: Besedilo razpisa za prosto delovno mesto ravnatel ja se objaviv Uradnem l istu RS, na
spletnih straneh zavoda za zaposlovanje, na obdinskiter Solski spletni strani.
Sklep je bi l  soglasno potrjen.

K7
Med pobudami dlanov sveta je g. Kristjan Brus vse dlane prijazno povabil na otvoritev prostorov
za nov, drugi, oddelek vrtca v Ledinah, ki bo v petek, 27 . januarja, ob 17 . uri.

Seja se je koniala ob i.9h.

Spodnja ldri ja, 26. 07. 2OI7

Predsednica:  UrSka Lahainar  Ubai ioeu
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