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ZAPISNIK 4. SEJE SVETA ZAVODA

V detrtek, g.2.2017je v prostorih Osnovne Sole in vrtca Ankaran ob 17.00 uri potekala 4. seja
Sveta zavoda.

Prisotnih je bilo 8 dlanov Sveta zavoda, opravidila sta se ga. Suzana Majer in g. Darij Dujmovid, v.
d. ravnateljice Renata Jenko, sindikalna zaupnica Nada Duki6 in poslovna sekretarka Sara
Valendid kot zapisnikar.

Dnevni red:

L. Potrditev zapisnikov 3. seje ter 2. in 3. dopisne seje
2. Odloditev o izboru kandidata za delovno mesto ravnatelja
3. Vpra5anja, predlogi in pobude dlanov

L. Potrditev zapisnikov 3. seje ter 2. in 3. dopisne seie

Prisotni dlani Sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 3. redne seje in 2. ter 3. dopisne seje zavoda,

2. Odlotitev o izboru kandidata za delovno mesto ravnatelja

g. Zorman je uvodoma povedal, da bo potrebno odgovorno oblikovati sklep za sprejetje
ustreznega kandidata. Predlagal je podrobno razpravo o prijavljenih kandidatih, potrebno je
paziti na varstvo osebnih podatkov, zato predlaga da se sejo za javnost zapre.

elani Sveta zavoda se soglasno strinjajo s predlogom, da se seja za javnost zapre.

G. Zorman zato pozove sindikalno zaupnico g. Duki6, da zapusti sejo, ter pojasni, da v. d.
ravnateljice in poslovna sekretarka ostaneta, ker ju potrebujejo.
Ga. Dukii dlanom Sveta zavoda zaleli uspeSno delo. Pove tudi, da je trdno prepridana, da bo
potekalo na visoki ravni, kot je to bilo do tedaj, in zapusti sejo.

G. Zorman nadaljuje sejo, pri tem pove, da je zavod pridobil vsa mnenja organov pristojnih za

oblikovanje mnenja o prijavljenih kandidatih, ki pa za dlane Sveta niso zavezujoda pri odlodanju o
izbiri kandidata, vsekakor pa predstavljajo vodilo.
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G. PlaninSek kot predsednik komisije za izvedbo glasovanja o imenovanju kandidata za ravnatelja
strokovnih delavcev zavoda, predstavi zapisnik komisije ter rezultate glasovanja Uditeljskega in
Vzgojiteljskega zbora.

Ga. Poljak, kot predsednica Sveta star5ev predstavi mnenje Sveta star5ev o kandidatih za delovno
mesto ravnatelja. t

Ga. Svagelj, kot predstavnica lokalne skupnosti predstavi mnenje lokalne skupnosti.

Po predstavitvi vseh treh mnenjje razvidno, da so najved podpore dobili Stirje kandidati.

Ga. Svagelj poda predlog, da bite kandidate povabili na dodatno predstavitev.

Ga. Poljak se s predlogom strinja.

G. Torman sprejme pobudo o dodatni predstavitvi Stirih kandidatov. Dolotili bi vsebino
predstavitve in datum. Po dodatni predstavitvi bi odloditev o izbiri med kandidati sprejeli z

glasovanjem.

Svet zavoda sprejme sklep 5t. 4R/1, da na razgovor povabi kandidate, ki so v podanih mnenjih
dobili najvedjo podporo oz. pozitivno mnenje vsaj enega organa, ki je podal mnenje. To so:
Andreja Marzi, Aleksandra Lorbek, Zeljka Lidan Adamdid in Ale5 Uienidnik.

G. Zorman predlaga, da Svet pripravi enotna vpra5anja za vse kandidate in morebitna dodatna
specifidna vpra5anja za posamezne kandidate ter pozove prisotne, da po metodi brain storminga
predlagajo vpraSanja.

Po izdrpanju predlogov za vpraianja je g. Zorman povzel podrodja, ki so bila izpostavljena in o
katerih bi Zeleli ved informacij s strani kandidatov. VpraSanja se nanaSajo na podrodja
uresnidevanja vizije preko letnega delovnega nadrta, doseganju viSjih standardov znanja, razvoju
kritidnega miSljenja in kompetenc za vseZivljenjsko udenje, ustvarjanje delavne klime v kolektivu,
uresnidevanje vzgojnih ciljev v vrtcih in Soli ter povezovanje Sole in vrtca. Formulirana vpraSanja
bo predsednik posredoval vsem dlanom po elektronski poiti in v nabor dodal morebitne
naknadne predloge.

Svet zavoda dolodi, da se bodo Stirje omenjeni kandidati predstavili '1.5.2.2077 ob 17.00. Vsak
kandidat ima na voljo 30 minut dasa. Kandidate se o dodatni predstavitvi obvesti po elektronski
poiti.

Seja je bila prekinjena ob 18.10. Nadaljuje se 15.2.2017 ob 77.00.

Nadaljevanje seje L5.2.2OL7 ob 17.00.



Prisotni so bili vsi dlani Sveta zavoda, razen g. Darija Dujmovida, v. d. ravnateljice Renata
Jenko in poslovna sekretarka Sara Valendid kot zapisnikar.

Sledila je predstavitev kandidatov po naslednjem vrstnem redu:

1. Aleksandra Lorbek
2. Andreja Marzi
3. Zeljka Lidan Adamdii
4. Alei U5enidnik

G. Zorman je kandidatom zastavil vnaprej pripravljena vpraSanja, ki so priloga tega zapisnika.
elani Sveta zavoda so kandidatom zastavljali 5e dodatna vpraSanja, vse v okviru
predvidenega 6asa.

Po predstavitvi g. Torman nadaljuje sejo in predlaga, da Svet zavoda z zapisnikom formalno
sprejme v vednost izjavo g. Gvida Cigaleta o odstopu od kandidature, ki jo je Svet zavoda
prejel pred prestavitvami kandidatov dne 23.t.2OL7 .

elani Sveta zavoda so soglasno ugotovilii, da je bila odloiitev o dodatni predstavitvi ustrezna,
saj so kandidati izdrpno odgovorili na zastavljena vpra5anja.

V dveh krogih so vsi dlani predstavili svoja razmiSljanja in izjavili, kateremu od prijavljenih
kandidatov bi namenili svoj glas. Del dlanov je podprl kandidaturo g. AleSa U5enidnika, vedina
pa kandidaturo ge. Zeljke Lidan Adamdid.

Glede na izraZena staliSda je predsednik dal na glasovanje sklep 5t. 4R/2:

1. Za kandidata za ravnatelja zavoda Osnovna Sola in vrtec Ankaran se izbere Zeljka LiEan AdamEii,

-ZlZb-rana kamliclatka izpolnjuje pogoje za ravnatega v skladu z2.inS.odstavkom 53. dlena zoFvl.

lzbrana kandidatka za ravnatelja nima ravnateljskega izpita in si ga mora pridobiti najkasneje v enem
letu po zaietku mandata.

3. Predlog za imenovanje izbranega kandidata se pollje v mnenje ministrici, pristojni za

izobraievanje.

Nihde od flanov Sveta zavoda ni predlagal tajnega glasovanja o izbiri med kandidati, zato je
bilo glasovanje javno. Glasovalo je vseh 9 prisotnih 6lanov Sveta zavoda.

Za: 6 dlanov
Proti: 3 6lani

Predsednik je ugotovil, da je ZA predlagani sklep glasovalo ved kot polovica od vseh 10
dlanov Sveta zavoda, ki so imeli pravico glasovanja, in je sklep torej sprejet.

d6



V nadaljevanju postopka imenovanja ravnatelja je potrebno na Ministrstvo za izobraievanje,
znanost in Sport poslati vso zahtevano dokumentacijo o izbrani kandidatki. Na podlagi tega
mora pristojno ministrstvo v 30 dneh podati mnenje o kandidatu. Po prejetju pozitivnega
mnenja oz. izteku tega roka Svet zavoda izbranega kandidata imenuje za ravnatelja oz. v
primeru negativnega mnenja zakljudi postopek.

3. Vpraianja, predlogi in pobude ilanov

G. Zorman pove, da bo na naslednji seji potrebno sprejeti poslovno porodilo zavoda, potrditi
pravila Solskega reda in podati oceno ravnateljice. ee bo medtem izdano tudi pozitivno mnenje
pristojne ministrice o izbiri kandidata za ravnatelja, bo Svet odlodal tudi o imenovpnju ge. Zeljke
Lidan Adamdid za ravnateljico, sicer bo za zakljudek postopka potrebna 5e posebna seja.

Predlagani datum naslednje seje je !5.3.2017 ob 17.00. elani Sveta zavoda bodo pravodasno
prejelivabilo in gradivo za naslednjo sejo.

Seja je bila zakljudena ob 20.00.

Zapisala:

Sara Valendid

Ankaran, 3.3.2017

Predsednik Sveta zavoda:
Mirko Zorman6oQ
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