
ZAPISNIK 2. redne seje Sveta zavoda 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica

Torek, 9. 3. 2OZl, ob 17.00

(preko aplikacije Teams)

Prisotni: dr. Peter Cvahte, Zoran Koiii, Ana Buaar, Nastja Paniii Curin, Jernei Hren, Veronika
Freier. lgor Keber, Urika Motaln, LuEka 5raml, Karin Kos, Sonja Arbeiter, Joiica Smogavec, Sara

Lein ik Cveiek, Klavdiia Verdev

OpraviEeno odsotna: Alenka Puinik

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
2. Poroailo o opravljeni inventuri za leto 2020
3. Obravnava Letnega poroeila za leto 2020

- Poslovno poroailo ravnateljice
- FinandnoporoEiloraiunovodkinje

4. Delovna uspeinost ravnateljice
5. Razpis za delovno mesto ravnatelia 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica
6. Pobude in predlogi ilanov Sveta zavoda

Predsednica Sveta zavoda Veronika Freier re pozdravila vse prisotne ter predstavila dnevni
red.

K TOEKI 2

Sara Leinik Cveiek ie kot predsednica inventurne komisije 2. osnovne 5ole Slovenska Bistrica
predstavila poroiilo o opravljeni inventuri za leto 2020.

K ToaKr 3

PO5 O POROEILO RA TEUICE

Ravnateljica sonja Arbeiter je predstavila poslovni del Letnega poroiila za leto 2020. Gre za
koledarsko leto, ki ie bilo zaznamovano z epidemijo covlD-19 tudi v !olskem prostoru.
Poroailo je bilo posredovano vsem ilanom sveta zavoda, ustanoviteliici in AJpEs-u.

Vpraianje ilana sveta zavoda, g. petra cvahteta, se je nanaialo na inlpekcijske preglede.
Posebe.i so ga zanimali pregledi iolske inipekcije. rmeli smo izredni nadzor zaradi prijave
stariev ter pregled o ustreznem upoitevanju ukrepov za prepretevanje iirjenja epidemi.ie.

Onevni red:

K TOCXT 1



FINANENO PoRo.ILo RA.UNoVoDKINJE

Rafunovodkinja Karin Kos je podala finantno porodilo za leto 2020, je bilo posredovano vsem
alanom Sveta zavoda, ustanoviteljici in AJPES-u.

Na vpraianje Ane Buiar, na kakien naain so bili uditeljem obraiunani stroiki za uporabo
lastnih sredstev, je ratunovodkinra Karin Kos pojasnila, da so uaitelji dobili dnevno
nadomestilo za uporabo lastnih sredstev 2€ za vsak dan dela na daljavo, ki ga.je izkazovala

evidenca beleZenra delovnega f asa.

SKLEP 1: EUruI SVTTE ZAVODA 50 SPREJELI SKLEP, 5 KATERIM 50 POTRDILI LETNO
poRoerro 2. osNovNE 50LE zA LETo 2020

K TOEKI 4

Predsednica Sveta zavoda je pojasnila, da od 1.7.2020 ravnateljem ponovno pripada izplaiilo
za redno delovno uspeinost (za obdobie od 1.7.-37.L2.2O20) in.ie v pristojnosti Sveta zavoda,

da doloti odstotek, ki se nameni za redno delovno uspeinost ravnateliice.

V nadalievaniu je predstavila merila za ugotavljanje delovne uspeinosti ravnateliice:

- realizaciia pouka
- kakovost izvedbe programa
- razvojna naravnanost Sole (projekti, razna izobraievanja)
- zagotavl.ianie materialnih pogoiev za delovanje Sole (nakupi pohiitva, IKT tehnologije, ...)

Predsednica Sveta zavoda.le pozvala k predlogom in pripombam za ugotavlianje delovne

uspeinosti ravnateliice. Ker le teh ni bilo, je predlagala, da se ravnateliici podeli najviiji
odstotek za delovno uspeinost, kar predstavlja 5% osnovnih plaa ravnateliice v obdobju od

1. 7.2020 do 31.12.2020.

SKLEP 2: ETAruI SVTTE ZAVODA SO SPREJELI sKLEP, DA JE RAVNATEUICA UPRAVICENA DO

NAJVISJEGA ODSTOTKA DELOVNE USPESNOSTI.

K ToeKr s

predsednica sveta zavoda je povedala, da ie ravnateliica 8.f .2027 podala vlo6o za odpoved

delovnega razmerja s 31. 12. 2O2l zaradi upokojitve. v nadalievan.iu ie predstavila postopek

za imenovan je novega ravnatelia.

Uvedba postopka imenovania ravnatelja se priane z odlotitvijo sveta zavoda o razpisu za

prosto delovno mesto ravnatelia.



Oblikovana le bila komisija za vodenie postopka imenovanja ravnatelja. Predlog je bil z

glasovanjem potrjen.

SKLE P 3:

ilani sveta zavoda so sprejeli sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja. V skladu
s 35. ilenom Zakona o zavodih, se razpis za imenovanje ravnatelia objavi v sredstvih javnega
obveiianja. Rarpis bomo obiavili v Uradnem listu RS.

lmenovana je tudi komisi.ia za izvedbo predhodnega postopka, ki je pooblaitena za
posamezna administrativna opravila (npr, odpiranje vlog kandidatov, preverjanje
ustreznosti vlog in evidentiranje morebitnih nepopolnih vlog, priprava administrativnih
podlat za delo in odloianje Sveta zavoda, priprava poroaila za seio Sveta zavoda in druga
opravila), v sestavi:

- Veronika Freier, predsednica Sveta zavoda 2. osnovne 5ole Slovenska Bistrica
- Dr. Peter Cvahte, predstavnik ustanoviteljice v Svetu zavoda 2. osnovne Sole

Slovenska Bistrica
- Ana Buaar, predstavnica stariev v Svetu zavode 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica

K TO.KI 6

SKLEP4: erANr SVETA ZAVODA SO SpREJEt-t SKrEp, S KATERIM SO POTRDIU RAaL\KO 25%ZA
SPREMUEVAICA IZ DODATNEGA PROGRAMA ZA OOTGOTRAINO BOLNEGA OTROKA.

Dr- Peter Cvahte je podal mnenje, da uiencem ni v5ei lolska prehrana.

Ravnateljica pojasnila, da je teiko zdru:iti 2dravo s tem, kar je otrokom dobro in je nemogode
vsem ugoditi. Preseneaa jo nezadovoljstvo s 5olsko prehrano, ker smo v iasu pouka na daljavo
redno sledili zadovoljstvu utencev in stariev, ki so bili abonirani.

Predsednica sveta zavoda ie hkrati mentorica Solske skupnosti in se zelo trudi, da bi uienci
sami predlagali .iedilnik za en dan v tednu. Do sedaj so bili neodzivni, vendar bomo vztrajali, da
svoje predloge ustrezno oblikujejo. Prav tako bo izvedena anketa o zadovoljstvu s iolsko
prehrano med uienci. Rezultate bomo analizirali s Komisijo za prehrano. Organizatorica 3olske
prehrane in kuhar ves ias sledata temu, da bi bila hrana zdrava in kvalitetna.



Predsednica Sveta zavoda se je ob koncu zahvalila vsem za prisotnost v ielji, da se naslednjii
sredamo morda ie nv iivoa.

Seja je bila zakljuEena ob 18.15 uri,

Zapisala: Predsednica Sveta zavoda:

Andreja Koren Fre5er V€ronika
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