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SVET ZAVODA

Datum: 1.2.2o19

Stevilka: org-r / zorg-9g-I

ZAPISNIK

4. korespondendno sejo dlanov Sveta zavoda Osnovne Sole Gabrovka - Dole v Solskem letu

zorSlzorq s pridetkom22.1. 2019 in zakljudkom 25. 1. 2019 do tt. ure.

PRISOTNI: Nata5aZUPANCId

Tina PREGRAD PODLOGAR

PrimoZ JAKOS

Borut POVSE

Ksenija HRIBAR

la5a BRINOVEC OBOLNAR

PrimoZ JAKOS

Irena BOSTId

Anton SVERSINA

Simona RESNIK

DNEVNI RED:

r. Potrditevzapisnika S. redne seje (r4. 1. 2019) vSolskem letu
201.8/zotg

z. Prilagoditev sklepov v zvezi z razpisom delovnega mesta ravnatelja
in potrdiMjo terminskega plana za izvedbo imenovanja

Sprejeti sklepi:

SKLEP 5t. r: Svet zavoda Osnovne Sole Gabrovka - Dole sprejme zapisnik
B. sgje sveta zavoda osnovne Sole Gabrovka - Dole, z dne i4. ,.2<119, v
predloieni vsebini.

Za >SE STRINJAM< je glasovalo ro dlanov.

SKLEP 5t. e: Svet zavoda OS Gabrovka - Dole se strinja z vsebino razpisa,
ki bo objavljen 7.2. z,otg v uradnem listu Republike slovenije.



Svet zavoda Osnovne Sole Gabrovka - Dole
Gabrovka Bo, t2Z4 Gabrovka

na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne Sole Gabrovka - Dole, ki je bil
sprejet na 4. korespondenini seji Sveta zavoda Osnovne Sole Gabrovka -
Dole, razpisuje delovno mesto

RAVI{ATEIJA/ RAVNATEIJI CE.

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati
splo5ne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju rzgoje
in izobraievarfa (Uradni list RS, 3t. 16/o7 - UPB, 96/o8, S8/og, 6+log -
popr., 6S/og - popr.r 2of r.t, 4oh2 - ZIIJF, SZlt2 - ZPCP-zD, 47/rS, 46/t6,
49h6 - popr. inzg/r7 - Wail.

Kandidati/ke morajo imeti pedago5ke, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspe5no vodenje zavoda.

Predvideni zadetek dela bo 1. 7.z.otg.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za Eas mandata bo z
njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni ias.

Pisne prijave z dokazili o izpolnievanju zahtevanih pogojev (dokazila o:
izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem
ravnateljskem izpitu, delovnih izkuSnjah v uzgoji in izobraievanju,
potrdilo o nekazrovanosti in potrdilo sodi5ia, da kandidat ni v
kazenskem postopku) po5ljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:

Svet zavoda Osnovne Sole Gabrovka - Dole, Gabrovka gor tzT4 Gabrovka,
z ozrrako "Priiava na razpis za ravnatelja".

Vlogo bomo upo5tevali kot pravoEasno, Ee bo zadnji dan roka s
priporoieno po5iljko oddana na poSti.

IGndidat/ka mora k prijavi priloZiti program vodenja zavoda ra,
mandabro obdobje, lahko pa predloii tudi kratek iivljenjepis.

IGndidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem
roku.

Za >SE STRINJAM< je glasovalo ro dlanov.

SKLEP 5t. B: Svet zavoda OS Cabrovka - Dole sprejme terminski plan za
izvedbo postopka imenovanja ravnatelja z naslednio vsebino:

zap.
5t.

Opravilo



1. Sklep o razpisu svet zavoda najved r8o dni pred
iztekom mandata

14. r.2ot9

Objava razpisa za prosto delovno
mesto ravnatelja v sredstvih javnega
obve5danja

najved r8o dni pred
iztekom mandata

uprava 7.2.2019

Rok za prijavo 8 dni I.5.2.2019

4. Pregled pravodasnosti in popolnosti
prejetih vlog

svet zavoda z6.z.zot9

Poziv za morebitno dopolnitev
nepopolnih vlog

rok za dopolnitev 8 dni
od prevzema

predsednik
sveta zavoda

27.2.2oL9

6. Pregled morebitnih dopolnjenih
vlog

svet zavoda

komisia)

11. 3. 2019

7. Pisno zaprosilo z,a pridobitev
mnenja uditeljskega in
vzgojiteljskega zbora

predsednik
sveta zavoda

zo dni od dneva
zaprosila

t2.3.2019

Pisno zaprosilo za pridobitev predsednik
mnenja sveta star5ev sveta zavoda

zo dni od dneva
zaprosila

12.3.2019

g. Pisno zaprosilo za pridobitev predsednik
mnenja lokalne skupnosti sveta zavoda

zo dni od dneva
zaprosila

12.3.2OL9

11. Poziv za pridobitev mnenja ministra predsednik
k predlogu za imenovanje izbranega sveta zavoda
kandidata

3o dni od dneva
zaprosila

9. 4.2or9

Imenovanje ravnatelja svet zavoda 16. 5. zorg

13. Obve5danje kandidatov predsednik
sveta zavoda

najved 4 mesece od
objave razpisa

(rok do rr. 6. zorg)

do zz. S. 2019

14. Podpis pogodbe z
kandidatom

izbranim predsednik
sveta zavoda

po preteku 15 dnevnega do zo. 6.zorg
roka po prejemu

obvestila o obve5danju
kandidatov

Za >SE STRINJAM" je glasovalo ro dlanov.

Zapisnikarica: Predsednica Sveta zavoda
Osnovne Sole Gabrovka - Dole:

Tina PREGRAD PODLOGAR6ffi%2 V 3
,9 srenovmso fi

1271 GABROVKA
Priloga zq arhiu:

- poroiilo o poteku glasouanja

f11


