
SVET ZAVODA
osNovNE Sole Raoa nosrta LrMau5
LimbuSka cesta 62

2341 LimbuS LimbuS, 9. september 2020

ZAPISNIK

8. redne seje Sveta zavoda Osnovne Sole Rada RobiEa Limbu5

kije bila v sredo, 9.9.2020, ob 19.00 v udilniciza pouk angleidine v Osnovni Soli Rada Robida Limbu5

Prisotni: AleS eertalid, Leopoldina Ribid, Rok Hribernik, lztok Bogolin, UroS earman,
Damijan Kolarid, Nina PovSiiTrantura, Andreja Cvetko, Stojan Lukman, lztok
Nipid, Marjana Hozjan

Predsednica Sveta zavoda Nina Pov5id Trantura je po pregledu prisotnosti in ugotavljanju sklepdnosti
pridela s sejo in predlagala slededi dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje

2. Priietek postopka za imenovanje ravnatelja
3. Predlogi in pobude
4. Razno

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili.

ad 1.)

Predsednica Sveta zavoda ga. Nina Pov5ii Trantura je prebrala sklepe zapisnika prejinje seje, ki
smo ga ttaniSveta zavoda prejeliz vabilom.

SKLEP 8/1
Svet zavoda 05 Rada RobiEa Limbui sprejme in potrdizapisnik 7. redne seje Sveta zavoda.

ad 2.)
Predsednica sveta zavoda prisotne seznani, da bo konec leta na$l ravnateljici potekel 5 letni
mandat ravnateljeva nja.

Predstavi aktivnosti SZ za pridetek postopka imenovanja ravnatelja.

Po predstavitvi in razpraviso dlani Sveta zavoda sprejeli sledede sklepe:
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SKLEP 8/2 :

Svet zavoda O5 nada RobiEa LimbuS priEne s postopkom za imenovanje ravnatelja zavoda Osnovna
Sola Rada RobiEa LimbuS.

sKLEP 8/3 :

Svet zavoda O5 nada RobiEa LimbuS razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja. Razpis bo objavljen
v Uradnem listu v pruem moinem terminu. Rok za oddajo vlog je osem dni po objavi.

sKrEP 8/4:
Svet zavoda bo objavil naslednjo vsebino razpisa:

Svet zovodo
OSNOVNE 1Orc NEOA ROBEA LIMBUS
Limbuiko cesto 62
2347 Limbui

Razpi suj e d elov n o m esto

R AV N AT E U A/ R AV N AT E U t C E

Kandidot/ko mora zo imenovanje no funkcijo ravnatelj/-ice izpolnjevoti pogoje v skladu z
Zakonom o orgonizociji in linoncironju vzgoje in izobroievonja (Ur. l. Rt 5t 16/2007-
urodno prediideno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr,, 65/09- popr, 20/77, 40/12 - ZIJ|F,
57/12-ZPCP-2D, 47/75, 46/76, 49/16 - popr.

Kondidat/ko mord imeti pedogoike, vodstvene, orgonizocijske in druge sposobnosti zo
uspeino vodenje zovoda.
Predviden zaietek dela je 7. 1. 2021.
lzbroni/o kandidat/ko bo imenovon/a zo dobo 5let,

Pisne prijove z dokozili o izpolnjevonju zohtevonih pogojev (dokozila o: izobrozbi,
pridohljenem nozivu, opravljenem strokovnem izpitu, oprovljenem rovnoteljskem izpitu,
delovnih izkuinjah v vzgoji in izobroievonju, potrdilo o nekaznovonosti in potrdilo sodiiio,
do kondidot/ko ni v kozenskem postopku (obe potrdiline smeta biti starejii od 30 dni ob
oddoji vloge) poiljite v 8 (osmih) dneh po objovi razpisa no noslov:
Svet zovodo Oi nodo Robi1a LimbuS, Limbuiko cesto 62,2347 Limbui, s pripisom >Prijavo
no rozpis zo rovnotelja<- NE ODPIRN.

Kondidot/ko moro k prijavi priloiiti progrom vodenjo zovodo zo mondatno obdobje in
krotek iivljenjepis.

Kondidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovonju prejeliv zakonitem roku.
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SKLEP 8/s :

Svet zavoda nalaga veljavni volilni komisiji O5 nada RobiEa v sestavi: Jasna Caf - predsednik, trena

Gaal in Trauda BahEiE (nadomestni Elani: Darja LorenEiE Laiii - predsednik, Maru5a Stanovnik,
Goran Mari6)izvedbo tajnega glasovanja uiiteljskega zbora za pridobitev mnenja o vseh

kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje ravnatelja.

Svet Zavoda je razpravljal o nadinu predstavitve prijavljenih kandidatov, ki bodo ustrezali razpisnim
pogojem. Podano je bilo mnenje, da v kolikor bi bila ustrezna prijava samo ena in zaradi izbirnega
postopka predstavitev ne bi bila potrebna, se predstavitev ne izvede.

sKLEP 8/5 :

Pred zaprosilom Sveta zavoda za mnenje uEiteljskega zbora, obrazloienim mnenjem lokalne
skupnosti in obrazloienim mnenjem sveta star5ev, bodo kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, na redni seji pred Elani Sveta zavoda izvedli predstavitev. Predstavitev bo izvedena v
skladu s priporoEili NIJZ - ja.

SKLEP 8/7:
Svet zavoda doloEa, da bo glasovanje ob izbiri med prijavljenimi kandidati po prejetih mnenjih
uiiteljskega zbora, sveta starSev in lokalne skupnosti tajno.

ad 3.)
Predlogov in pobud ni bilo.

ad 4.)
Gospod lztok Nipii je dlane Sveta zavoda obvestil o poletnih delih, ki so potekala v telovadnici
(bruSenje parketa, risanje talnih oznadb...) ter delih, ki 5e sledijo v jesenskih poditnicah.

Naslednja seja Sveta zavoda bo v torek, 29.9.2020.

Sejo smo zakljudiliob 20.00

Zapisala:

Marjana Hozjan

Predsednica Sveta zavoda

Nina Pov5id Trantura
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