
oS Ivana cankarja
Losca 1
Vrhnika

ZAPISNIK 12. sestanka SVETA SOLE,
kije bilv torek, 16. marca 2010, ob 17. uri

v prostorih zbornice 5ole, na Lo5ci 1.

Sestanek Sveta Sole je vodila predsednica Sveta sole, gospa Katarina Kobal in vse
prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepanost in predlagala naslednji

dnevni red:
1. Izbira izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja
2. Razno - pobude in predlogi tlanov sveta

alani Sveta lole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Sestanka so se udeleiil i vsi
flani Sveta sole.

1. Izbira izmed pruavuenih kandidatov za ravnatelja

Predsednica Sveta iole, gospa Katarina Kobal, je predstavila dosedanje delo z
imenovanjem novega ravnatelja:

- 15. 12.2009je Svet 6ole sprejel sklep o razpisu za ravnatelja,
- 08. 01. 2010 je bil v Uradnem listu in na Zavodu za zaposlovanje objavljen

razpis za ravnatelja,
- 26. 01. 2010 se je sestala komisija in odprla prispele vloge,
- 02. 02.2010 se je sestal Svet Sole in dogovorili smo se za javno predstavitev

vseh prijavljenih kandidatov,
- 23. 02. 2010 je v vednamenskem prosloru Sole na Losci 1 potekala

predstavitev kandidatov,
- prosnja ustanovitelju in Svetu starsev naj v dvajsetih dneh pripravijo mnenje o

vseh kandidatih,
- 02. 03. 2010 je potekalo tajno glasovanje uditeljskega zbora o kandidatih,
- 04.03.2010 so se prijavljeni kandidati predstavili dlanom Sveta sole.

Predsednica Sveta Sole je prebrala mnenje ustanovitelja in obrazloZeno mnenje
dlanov Sveta stargev, ter rezultate glasovanja uditeljskega zbora o kandidatih. Ze na
10. seji sveta zavoda je bil sprelet sklep, da bo po javni razpravi, v kateri se dlani
sveta zavoda izjasnijo o vseh kandidatih, glasovanje potekalo tajno.
Zadela se je odprta razprava, v kateri so dlani izpostavili dobre in slabe strani
posameznih kandidatov, izrazili svoje mnenje in poglede na javno predstavitev
kandidatov in na prestavilev dlanom Sveta sole.

Po kondani razpravj so dlani Sveta 6ole pristopili k glasovanju in po pregledu
glasovalnih listov smo ugotovili:
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Glasovalo je vseh 11 dlanov Sveta sole, ki so se podpisali v volilni imenik.
Neveljavnih glasovnic ni bilo. Rezultati glasovanja so bili naslednji:
Anita lvandid 0 glasov
Blanka Nerad 0 glasov
Ana Novak Velkavrh 0 glasov
Pavlina Oslak 0 glasov
Stanko Stojan Povh 0 glasov
Polonca Surca Gerdina 11 glasov
Meta Trdek 0 glasov

SKLEP:
elani Sveta Sole lvana Cankarja Vrhnika so na podlagi izida tajnega glasovanja
na 12. seji dne, 16.3.2010, med prijavlienimi kandidati za delovno mesto
ravnateljice izbrali mag. Polonco Surca Gerdina.

Predlog za imenovanje ravnateljice se poslje v mnenje ministru, pristojnemu za
Solstvo, In po pridobitvi -mnenja (v roku 30 dni) bo Svet gole sprejel sklep o
imenovanju ravnateljice OS lvana Cankarja Vrhnika,
Predsednica Sveta 5ole, gospa Katarina Kobal, se je prisotnim dlanov sveta zahvalila
za udele:bo in s sestankom zakljudila ob 18.30 uri,

Zapisala:
Marinka Svioeli

\r-t-.\'
\ \ l

Predsednica Sveta Sole:
Katarina Kobal
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