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ZADEVA: Predlog mnenja k izbiri kandidata za ravnateija Glasbene Sole RogaSka 
Slatina

Obdina PodCetrtek je dne 16. 06. 2021, s strani Sveta zavoda Glasbene Sole RogaSka Slatina, 
prejela vlogo za pridobitev mnenja o kandidatih za ravnatelja/ico Glasbene Sole RogaSka 
Slatina. Ker dosedanji ravnateljici potede mandat, je svet zavoda 14. 05. 2021 objavil razpis za 
delovno mesto ravnateija za naslednje petletno mandatno obdobje. Na razpis sta se prijavila dva 
kandidata, in sicer dosedanja ravnateljica, ga. Tatjana Solman in g. Faruk Dreca. Svet zavoda 
Glasbene Sole RogaSka Slatina je ugotovil, da sta viogi popoini in da oba kandidata izpolnjujeta 
vse z zakonom predpisane pogoje razpisa.

V skladu z doloCilom 53 .a clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, St. 16/07 - uradno pre5iS5eno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - 
popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj), 
si mora svet Sole pred odioditvijo o izbiri kandidata za ravnateija o vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje uciteljskega zbora ter obrazlozena mnenja lokalne 
skupnosti in sveta starSev. Svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za 
ravnateija in posreduje obrazlozen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Po prejemu le 
tega Svet zavoda odloci o imenovanju ravnateija.

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na svoji 6. redni seji, dne 
05. 07. 2021, obravnavala obe vloieni kandidaturi ter pripravila predlog, da se poda pozitivno 
mnenje enemu kandidatu za delovno mesto ravnateija Glasbene Sole RogaSka Slatina. Sprejela 
je sklep, da se ObCinskemu svetu Obdine Podcetrtek predlaga, da poda nozitivno mnenje k 
imenovanju kandidatke, ge. Tatjane Solman, roj. . , stanujoSe i

, za ravnateljico Glasbene Sola RogaSka Slatina za naslednje mandatno obdobje.

Predlog je utemeljen z obrazloiitvijo, da prijavljena kandidatka ga. Tatjana Solman izpolnjuje 
vse zakonske pogoje. Kandidatka je 2e do sedaj opravljala naloge ravnateljice. V svojem 
programu dela je izpostavila skrb za izvajanje kvalitetnega izobrazevanja otrok z uvajanjem 
novih tehnologij skupaj s tradicionalnimi, ze preizkuSenimi metodami pouCevanja, promocijo 
Sole V lokalnem, driavnem in mednarodnem merilu ter vzpostavitev dobrih medsebojnih 
odnosov z udenci, starSi in zaposlenimi.
Pri svojem dosedanjem delu je izkazala znanje, strokovnost, izkusnje, zato je primema 
kandidatka za ravnateljico Glasbene Sola RogaSka Slatina za naslednje mandatno obdobje.

Pripravila; Katja Mlaker a. .
vi^a svetovalka i j i' ■!
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ZAPISNIK

6. redne seje Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne 
05. 07.2021, ob 7,00 uri, v sejni sobi Obcine Podcetrtek.

PRISOTNI: Vladimir HrovatiC, Jo^ica Uzmah, mag. Darija Straus Trunk, Bostjan Hostnik, 
OPRAViCiL: SreCko Gobec
OSTALI PRISOTNI: Katja Mlaker, visja svetovalka za splosne in pravne zadeve

Predsednik komisije, g. Vladimir Hrovatic, je pozdravil prisotne in ugotovil, da je komisija 
sklepdna ter podal v razpravo predlog dnevnega reda.

Soglasno (4 ZA) in brez razprave je bil sprejet naslednji
DNEVNIRED;
1. Mnenje o kandidatih za delovno mesto ravnateija Glasbene Sole RogaSka Slatina
2. Razno

K 1. tocki

Uvodno obrazlozitev je podal predsednik komisije, g. Hrovatifi in povedal, da je svet zavoda 
Glasbene Sole RogaSka Slatina zaprosil obSino za mnenje o kandidatih za delovno mesto 
ravnateija Glasbene Sole RogaSka Slatina in da so dlani komisije prejeli gradivo k tej to6ki 
skupaj z vabilom. Na razpis sta se prijavila dva kandidata, in sicer dosedanja ravnateljica, ga. 
Tatjana Solman in g. Faruk Dreca. Svet zavoda je ugotovil, da sta vlogi popolni in da oba 
kandidata izpolnjujeta vse z zakonom predpisane pogoje razpisa.

V razpravi so prisotni dejali, da je bilo delo dosedanje ravnateljice kvalitetno in da so seznanjeni 
z njenimi rezultati dela in strokovnostjo. Zelo dobro sodeluje z lokalno skupnostjo, starSi in 
uCenci. Vsled navedenega ne vidijo zadrzka, da se dosedanji ravnateljici ne bi podalo pozitivno 
mnenje. Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je tako na podlagi pisnih vlog 
kandidatov za ravnateija izbrala enega kandidata, ki se mu poda pozitivno mnenje in se ga 
predlaga v sprejem obcinskemu svetu.

Po razpravi je bil soglasno (4 ZA) sprejet naslednji
SKLEP: Obcinskemu svetu Obfine Podcetrtek se predlaga, da poda pozitivno mnenje k 

imenovanju kandidatke, ge. Tatjane Solman, roj. , stanujo£e
, za ravnateljico Glasbene sola RogaSka Slatina za 

naslednje mandatno obdobje.

Obrazlozitev nmenja:
Prijavljena kandidatka ga. Tatjana Solman izpolnjuje vse zakonske pogoje. Kandidatka je ze do 
sedaj opravljala naloge ravnateljice. V svojem programu dela je izpostavila skrb za izvajanje 
kvalitetnega izobraZevanja otrok z uvajanjem novih tehnologij skupaj s tradicionalnimi, Ze
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preizkusenimi metodami poucevanja, promocijo sole v lokalnem, drzavnem in mednarodnem 
merilu ter vzpostavitev dobrih medsebojnih odnosov z ufienci, starsi in zaposlenimi.
Pri svojem dosedanjem delu je izkazala znanje, strokovnost, izkusnje, zato je primema 
kandidatka za ravnateljico Glasbene §ola Rogaska Slatina za naslednje mandatno obdobje.

K 2.tocki

Pod to tofiko ni bilo razprave.

Seja je bila zakljuSena ob 7.15 uri.

Zapisala:
Katja Ml^er
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ZADEVA: PRIDOBITEV MNENJ ZA KANDIDATA ZA RAVNATEUA/ICO

Svet zavoda Glasbene sole Rogaska Slatina, je na svoji 6. seji, dne 1. 6. 2021 sprejel sklep, da 
zaprosi obcine soustanoviteijice Glasbene sole Rogaska Slatina za mnenje o kandidatih za 
ravnatelja/ico Glasbene sole Rogaska Slatina.

Na razpis za delovno mesto ravnatelja/ice Glasbene sole Rogaska Slatina, ki je bil objavijen 
dne 14. 5. 2021 v Rogaskih novicah, sta se prijavila dva kandidata, dosedanja ravnateijica, ga. 
Tatjana dolman in g. Faruk Dreca. Svet zavoda Glasbene sole Rogaska Slatina Je ugotovil, da 
sta viogi popoini in da oba kandidata izpoinjujeta vse z zakonom predpisane pogoje razpisa.

Svet zavoda Glasbene sole Rogaska Slatina zaprosi Obcinski svet Obcine Podcetrtek, da poda 
mnenje o prijavijenih kandidatih za ravnatelja/ico Glasbene sole Rogaska Slatina, Tatjani 
Solman in Faruku Dreci.



■ Sr

Priloge:

• Prijava kandidatke Tatjane dolman na razpisano delovno mesto ravnateijice in 
»Program dela vodenja zavoda v mandatnem obdobju 2021-2026«

• Prijava kandidata Faruka Drece na razpisano delovno mesto ravnateija in 
»Program dela vodenja zavoda v mandatnem obdobju 2021-2026«

S spostovanjem,

Predsednica sveta zavoda 

Helena Hartman


