Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka

ZAPISNIK
seje sveta zavoda, ki je bila dne 20. 12. 2021 ob 18 uri preko videokonference.
Prisotni:
- predstavniki občine: Majda Žužek, Sabina Požar
- predstavniki staršev: Anja Česnik
- predstavniki šole: Polonca Šeško, Jana Biščak Novak, Jure Kotnik, Lea Želko Pašić,
Kristina Rojc
Odsotni:
- predstavniki občine: Ester Maver (opr.)
- predstavniki staršev: Matjaž Cerkvenik (opr.), Manja Žagar (neopr.)
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. seje sveta zavoda z dne 4. 10. 2021
2. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja zavoda OŠ Pivka
3. Razno
Zapisnikarica: Tanja Želodec Vilhar
Začetek seje: 18.00 uri.
Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško je po ugotovljeni sklepčnosti pozdravila prisotne.
Prebrala je predlagani dnevni red.
SKLEP: Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
1. Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško je povzela glavne točke 3. seje sveta zavoda z dne 4. 10.
2021 ter prebrala sklepe zapisnika. Člani na zapisnik niso imeli pripomb.
SKLEP: Člani sveta zavoda so sprejeli zapisnik 4. seje sveta zavoda z dne 4. 10. 2021.
2. Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško je razložila terminski plan postopka razpisa za prosto
delovno mesto ravnatelja zavoda OŠ Pivka. Predlog za objavo razpisa je 10 dni, objava v Uradnem
listu RS, ki bo predvidoma izšel 7. 1. 2022. Člani so se dogovorili, da bo obvestilo o razpisu objavljeno
tudi na spletni strani Občine Pivka. Polonca Šeško je prebrala predlagano besedilo razpisa.
SKLEP: Člani sveta zavoda so sprejeli sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja/-ice:
Svet Zavoda Osnovne šole Pivka je na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF,57/12-ZPCP2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16/ZOFVI-K, 25/17-ZVaj) na 4. seji sveta zavoda dne 20. 12. 2021 soglasno
sprejel
SKLEP
O RAZPISU DELOVNEGA MESTA RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z 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: Ul-269/12-24 in 47/15, 46/16, 25/17 - ZVaj; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI) in 84. člen Kazenskega
zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16-popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20).
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Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je dne 1. 7. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni
delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
 dokazilo o izobrazbi,
 dokazilo o pridobljenem nazivu,
 dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
 opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
 potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
 potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
 potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
 program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
 kratek življenjepis (zaželen),
 izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi
s postopkom imenovanja
pošljite v zaprti ovojnici v 10 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije predvidoma
7. 1. 2022 na naslov:
SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE PIVKA, Prečna ulica 3, 6257 Pivka
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ”.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.

3. Članico Majdo Žužek je zanimalo, ali šola organizira predavanje ali izobraževanje na temo
zasvojenosti z elektronskimi napravami. Polonca Šeško je povedala, da so na šoli večkrat letno
organizirana predavanja in izobraževanja na to temo. Predavanja so vedno za strokovne delavce in za
starše učencev. Starši so tudi obveščeni, v kolikor takšno predavanje organizira druga organizacija ali
društvo. Organizirane so tudi posebne delavnice za učence, ki jih izvajajo v projektu SAFE.SI. Na teh
delavnicah se učence pouči, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave.
Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško se je zahvalila članom za prisotnost ter jih lepo pozdravila.
Seja sveta zavoda je bila zaključena ob 18.20 uri.
Priloge zapisnika:
 Sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice
Zapisnikarica:
Tanja Želodec Vilhar

Predsednica sveta zavoda:
Polonca Šeško
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