
Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka 
 

1 

 

Z A P I S N I K 
 

5. seje sveta zavoda, ki je bila dne 20. 1. 2022 ob 18 uri v biološki učilnici. 
 

Prisotni: 
- predstavniki občine: Majda Žužek, Sabina Požar, Ester Maver 
- predstavniki staršev: Anja Česnik, Matjaž Cerkvenik 
- predstavniki šole: Polonca Šeško, Jana Biščak Novak, Jure Kotnik,  

Lea Želko Pašić in Kristina Rojc sta se seje udeležili po videopovezavi zaradi ukrepov covid-19  
Odsotni: 

- predstavniki staršev: Manja Žagar (neopr.) 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. seje sveta zavoda z dne 20. 12. 2021 
2. Pregled pravočasnosti in popolnosti vlog v postopku imenovanja ravnatelja/-ice 
3. Razno 

 
     Zapisnikarica: Tanja Želodec Vilhar 
 
Začetek seje: 18.06 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 4. seje sveta zavoda z dne 20. 12. 
2021 ter prebrala sklepe zapisnika. Člani na zapisnik niso imeli pripomb.   
 

SKLEP: Člani sveta zavoda so sprejeli zapisnik 4. seje sveta zavoda z dne 20. 12. 2021. 

2. Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško je članom sveta zavoda povedala, da so na prosto delovno 
mesto ravnatelja/-ice prispele 3 vloge. Seznam vrstnega reda prejetih vlog je priloga zapisnika. 
Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško je vloge odpirala po vrstnem redu prejetih  vlog. 
 
Predsednica je odprla prvo ovojnico, v kateri je bila vloga Nadje Černetič. Po obravnavi vloge so člani 
ugotovili, da je vloga pravočasna ter da je kandidatka priložila vso zahtevano dokumentacijo. Preverili 
so tudi, ali so dokazila originali oz. overjene kopije. Prebrali so tudi poslano vizijo vodenja zavoda.    
 

SKLEP: Člani sveta zavoda ugotavljajo, da je vloga Nadje Černetič pravočasna in popolna. 

Druga vloga je bila vloga Nataše Grom. Člani so ugotovil, da je kandidatka poslala pravočasno vlogo, da 
pa vloga ni popolna, ker niso priložene obvezne priloge, in sicer: potrdilo iz Kazenske evidence 
Ministrstva za pravosodje, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence 
izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje. V 
roku prijave svet zavoda OŠ Pivka ni prejel navedenih dokazil. Prebrali so tudi poslano vizijo vodenja 
zavoda.    
 

SKLEP: Člani sveta zavoda ugotavljajo, da je vloga Nataše Grom pravočasna, vendar 

nepopolna, saj manjkajo obvezne priloge, in sicer: potrdilo iz Kazenske evidence 

Ministrstva za pravosodje, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo 

iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda 

Ministrstvo za pravosodje. Ker je vloga nepopolna, je izločena iz nadaljnega postopka. 
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Tretja prispela vloga je bila vloga Ksenije Korče. Člani so ugotovil, da je kandidatka poslala pravočasno 
vlogo, da pa vloga ni popolna, ker ni priložena obvezna priloga, in sicer potrdilo iz evidence izbrisanih 
oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje. Člani so 
ugotovili tudi, da štiri kopije dokazil niso overjene kopije originalov. Prebrali so poslano vizijo vodenja 
zavoda.    
 

SKLEP: Člani sveta zavoda ugotavljajo, da je vloga Ksenije Korče pravočasna, vendar 

nepopolna, saj manjka obvezna priloga, in sicer: potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za 

kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje. Tudi 

kopije dokazil niso overjene kopije originalov. Ker je vloga nepopolna, je izločena iz 

nadaljnega postopka. 

4. Člani sveta zavoda so se dogovorili, da bo predstavitev kandidatke, ki izpolnjuje vse pogoje za 
zasedbo delovnega mesta ravnatelj/-ica v sredo, 2. 2. 2022, v Krpanovem domu v Pivki, in sicer: 

 za učiteljski in vzgojiteljski zbor ob 16.30 uri, 

 za člane sveta staršev in za tri predstavnice sveta zavoda, imenovane s strani 

ustanoviteljice Občine Pivka, ob 18.00 uri. 

Kandidatka bo imela 10 minut za predstavitev ter 5 minut za morebitna vprašanja. 
 
Člani sveta zavoda so se dogovorili, da bodo o izbiri kandidatke za ravnateljico glasovali tajno. 
 
 
 
Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško se je zahvalila članom za prisotnost ter jih lepo pozdravila. 
 
Seja sveta zavoda je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
Priloge zapisnika: 

 Seznam prejetih vlog v postopku imenovanja ravnatelja/-ice 

 Pregled vlog v postopku imenovanja ravnatelja/-ice 

 
 
 

Zapisnikarica:       Predsednica sveta zavoda: 
Tanja Želodec Vilhar      Polonca Šeško                                                          
          
 


