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ZAPISNIK 6. REDNE SEJE SVETA ZAVODA,
ki je bila v torek, 17. 5. 2016, ob 17. uri
v prostorih OŠ Kungota v Zgornji Kungoti.

PRISOTNI:

Mira Mislej, Metka Ornik, Ivica Partlič, Zdravka Požar, Barbara Plečko
Oberčkal, Majda Trampuš

OPRAVIČENI: Barbara Marhold, Katja Vezjak
ODSOTNI:

Devana Blakaj, Gregor Koroša, Mojca Krepek

Zapisnik piše Mateja Vdovič.
Sejo je vodila podpredsednica Sveta zavoda, gospa Majda Trampuš, ki je pozdravila vse
navzoče ter opravičila predsednico Sveta zavoda, go. Katjo Vezjak, ki je zaradi bolezni
odsotna. Po pregledu liste prisotnosti je ugotovila, da je prisotnih dovolj članov, da je Svet
zavoda sklepčen in da lahko veljavno odloča.
AD 1:
Gospa Trampuš prosi člane sveta, da poslušajo sklepe zadnje seje, ki je bila 12. 4. 2016.
Po prebranih sklepih gospa Trampuš vpraša prisotne člane Sveta zavoda, če imajo kakšne
pripombe ali dopolnitve zapisnika. Ker pripomb oziroma dopolnitev ni bilo je bil sprejet
naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 1: Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 5. redne seje.
AD 2:
Sledila je predstavitev današnjega dnevnega reda. Gospa Trampuš je prosila za sprejem
dnevnega reda oz. predloge sprememb ali dopolnitve dnevnega reda. Dopolnitev ni bilo,
zato so sprejeli naslednji sklep:
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SKLEP ŠT. 2: Člani sveta zavoda so sprejeli in potrdili dnevni red današnje seje Sveta
zavoda.
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Sprejem dnevnega reda ter predlogi spremembe ali dopolnitve dnevnega reda
3. Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja
4. Predlogi, pobude, vprašanja
5. Razno
AD 3:
Gospa Trampuš je povedala, da je na vrsti še zadnji korak pri postopku imenovanja
ravnatelja. Pove, da je prispelo mnenje ministrstva, ki ga prebere in ugotovi, da je iz
podanega mnenja razvidno, tudi ministrstvo potrjuje našo izbiro in tako daje pozitivno
mnenje v. d. ravnateljici Lidiji Pulko. Nato na podlagi navedenega mnenja predlaga, da se
sprejme naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 3: SKLEP O IMENOVANJU:
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem
besedilu: ZOFVI) je Svet zavoda OŠ Kungota, Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota, na 6.
redni seji 17. 5. 2016 sprejel naslednji
SKLEP
1. Za ravnateljico zavoda OŠ Kungota se imenuje Lidija Pulko, rojena v Mariboru 15. 5.
1965, stanujoča v Gradiški 256, 2211 Pesnica.
2. Imenovana ravnateljica izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI.
Mandat ravnateljice traja pet let in začne teči 13. 7. 2016.
3. Imenovana bo imela ima status delavca, zaposlenega za nedoločen čas v OŠ Kungota,
Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota.
4. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi.
5. Plača imenovane se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
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OBRAZLOŽITEV (okvirne sestavine):
-

Svet zavoda OŠ Kungota, Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota je v Večeru 11. 2. 2016
razpisal delovno mesto ravnatelja zavoda OŠ Kungota, Plintovec 10 c, 2201 Zgornja
Kungota.

-

Na razpis se je prijavilo 6 (šest) kandidatov.

-

Komisija za pregled vlog (opredeljeno v Poslovniku Sveta zavoda) je po pregledu
prispelih prijav ugotovila, da so bile vse prijave oddane pravočasno.

-

Komisija je k dopolnitvi nepopolne vloge zaprosila enega kandidata, ki je nepopolno
vlogo pred poslanim zahtevkom komisije, v zakonskem roku sam dopolnil (priloga:
zapisnik komisije).

-

Svet zavoda je 18. 3. 2016 za mnenje zaprosil vzgojiteljski, učiteljski zbor, Svet
staršev in lokalno skupnost.

-

Svet zavoda je na 5. seji 12. 4. 2016, po pregledu mnenj in po pregledu dokazil o
izpolnjevanju pogojev, opravil javno glasovanje in z 11 (enajstimi) glasovi za
ravnateljico zavoda OŠ Kungota, Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota izbral
kandidatko Lidijo Pulko.

-

Svet šole je 15. 4. 2016 za mnenje k predlogu za imenovanje kandidata za ravnatelja
zaprosil ministrico, pristojno za šolstvo. Mnenje ministrice je bilo posredovano 25. 4.
2016.

-

Svet šole je na 6. seji 17. 5. 2016 za ravnateljico zavoda OŠ Kungota imenoval Lidijo
Pulko. Imenovana kandidatka izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi zahtevane
pogoje za ravnatelja zavoda.

-

Mandat ravnateljici začne teči 13. 7. 2016.

PRAVNI POUK:
Vsak prijavljeni kandidat ima pravico pregledati razpisno gradivo in v 15 dneh po prejemu
tega sklepa zahtevati sodno varstvo pri pristojnem delovnem in socialnem sodišču, če misli
da je bil kršen za izvedbo razpisa določeni postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na
odločitev o imenovanju kandidata ali da imenovani kandidat ne izpolnjuje v razpisu
določenih pogojev.
Vsi prisotni člani so Sklep št. 3 potrdili z dvigom rok (6 glasov za , 0 proti, 0 vzdržanih glasov).
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V skladu s postopkom je predsedujoča nato predlagala še, da se sprejme naslednji sklep.
SKLEP ŠT. 4: Vse kandidate se obvesti o izbiri in o imenovanju ravnateljice na razpisano
delovno mesto. To stori predsednica Sveta zavoda do 25. 5. 2016.

Sklep št. 4 so vsi prisotni člani potrdili z dvigom rok (6 glasov za , 0 proti, 0 vzdržanih glasov).
AD 4:
Glede na sklep 5. redne seje št. 9 (SKLEP št. 9: Svet zavoda bo pristopil k uskladitvi
Poslovnika o delu zavoda OŠ Kungota in Ustanovnega akta zavoda OŠ Kungota.) so člani
sveta dali pobudo, da se čim prej pristopi k izpolnjevanju navedenega sklepa.
AD 5:
Pod točko razno ni bilo razprave, zato se gospa Trampuš zahvali vsem prisotnim za
sodelovanje in zaključi 6. redno sejo Sveta zavoda.

Zapisala:
Mateja Vdovič
Podpredsednica Sveta zavoda:
Majda Trampuš
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