Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka

ZAPISNIK
7. seje sveta zavoda, ki je bila dne 22. 3. 2022 ob 18. uri v biološki učilnici.
Prisotni:
 predstavniki občine: Majda Žužek, Ester Maver
 predstavniki staršev: Matjaž Cerkvenik, Anja Česnik
 predstavniki šole: Jana Biščak Novak, Polonca Šeško, Jure Kotnik, Kristina Rojc
Odsotni:
 predstavniki občine: Sabina Požar – opr.
 predstavniki staršev: Manja Žagar – opr.
 predstavniki šole: Lea Želko Pašić – opr.
Začetek seje: 18.04 uri.
Zapisnikarica: Tanja Želodec Vilhar
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. seje sveta zavoda z dne 3. 3. 2022
2. Odločanje vseh članov o imenovanju ravnateljice
3. Razno
Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško je po ugotovljeni sklepčnosti pozdravila prisotne.
Prebrala je predlagani dnevni red.
SKLEP: Člani sveta šole so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

1. Predsednica Polonca Šeško je povzela glavne točke 6. seje z dne 3. 3. 2022 ter prebrala sklepe
zapisnika. Člani na zapisnik niso imeli pripomb.
SKLEP: Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 6. seje z dne 3. 3. 2022.

2. Predsednica Polonca Šeško je članom sveta zavoda prebrala mnenje ministrice k predlogu za
imenovanju ravnateljice Nadje Černetič. Ministrica je podala pozitivno mnenje.
Člani so soglasno imenovali Nadjo Černetič za ravnateljico zavoda Osnovne šole Pivka za mandatno
obdobje petih let, ki začne teči s 1. 7. 2022.
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SKLEP:
Za ravnateljico zavoda Osnovne šole Pivka se imenuje NADJA ČERNETIČ, rojena v Postojni
dne 25. 4. 1974, stanujoča v Drskovčah 24 a, 6257 Pivka.
Imenovana ravnateljica izpolnjuje pogoje po drugem in petem odstavek 53. člen ZOFVI.
Mandat ravnateljice traja pet let in začne teči 1. 7. 2022.
Imenovana ima status delavca, zaposlenega za nedoločen čas v Osnovni šoli Pivka.
Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi.
Plača imenovane se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.

Sklep imenovanju se pošlje imenovani ravnateljici Nadji Černetič, na Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ter Občini Pivka. Obvestilo o imenovanju s pravnim poukom ter fotokopijo sklep o
imenovanju se pošlje vsem prijavljenim kandidatom.
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3. Pod točko razno člani sveta zavoda niso imeli pritožb, pripomb in pobud.
Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško se je članom zahvalila za prisotnost ter jih lepo pozdravila.
Seja sveta zavoda je bila zaključena ob 18.20 uri.

Zapisnikarica:
Tanja Želodec Vilhar

Predsednica sveta zavoda:
Polonca Šeško
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