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ZAPISNIK 8. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 

2020–2024  
 

Člani sveta šole so se sestali v ponedeljek, 30. 5. 2022, ob 18.30 v šolski zbornici. 
 
Prisotni: Martina Lešnjak Opaka , Doroteja Senčur, Sebastian Svete, Karmen Korez, 
Damijan Košir, Elizabeta Hernaus Berlec, Robert Richter in povabljeni Sonja Istenič 
Dizdarević in Simona Kralj 
Odsotni: Velimir Živković, Viktor Benčan, Danijel Lisec (opr. odsotni) 
      Martina Kajzer (neopr. odsotni) 
 
Predsednica je pozdravila vse prisotne, ugotovila sklepčnost in predlagala naslednji 
dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje sveta šole. 
2. Odstopna izjava ravnateljice. 
3. Pobude, predlogi, vprašanja. 

Ad1) 
Prisotni na zapisnik in dnevni red niso imeli pripomb, zato je bil soglasno sprejet 
Sklep 1/8: člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 7. redne seje sveta šole in 
dnevni red. 
        
Ad2)  
Ravnateljica je člane sveta šole obvestila o svojem odstopu in prebrala odstopno izjavo. 
Mandat bo predčasno zaključila z dnem 31. 8. 2022. 
 
Predsednica je povedala, da bo potrebno imenovati v. d. ravnatelja za obdobje največ 
enega leta in prebrala postopek imenovanja. Gospod Richter je bil mnenja, da mora biti 
kandidat verodostojna oseba z vizijo in naj ga čim prej poiščemo, oziroma si želi ravnatelja 
s polnimi pooblastili. Predlagal je, da kandidat ali več njih na seji sveta šole na kratko 
predstavi/jo vizijo razvoja šole.  
Ravnateljica je pripomnila, da za reden razpis ni časa in v primeru, da na šoli nihče ne bo 
pripravljen prevzeti delovnega mesta v. d. ravnatelja, MIZŠ z 9. 9. 2022 pošlje svojega. 
Tudi gospa Hernaus Berlec je bila mnenja, da bi bil primeren kandidat tisti, ki se vidi v 
tem in na predstavitvi pripravi vizijo razvoja šole. Zaprosila je za opcijo predstavitve tudi 
prek ZOOM-a. Gospe Senčur se zdi obdobje enega leta v. d. ravnateljevanja v redu opcija. 
 
Po kratki razpravi so se člani sveta dogovorili, da bo predsednica prek e-pošte in na 
četrtkovem sestanku obvestila vse zaposlene, ki bi bili pripravljeni dati soglasje za 
kandidaturo. Lahko pa tudi člani sveta šole predlagajo kandidate. 
Bili so sprejeti naslednji sklepi: 
Sklep 2/8: kandidati imajo rok do 15. 6. 2022, da soglašajo s prevzemom funkcije za v. d. 
ravnatelja za obdobje največ enega leta. 



Sklep 3/8: dne 16. 6. 2022 pošljemo e-sporočilo članom sveta šole o številu kandidatov. 
Sklep 4/8: predsednica bo na sestanku dne 2. 6. 2022 in prek e-pošte obvestila pedagoški 
kader o postopku imenovanja in pridobitvi soglasij. 
Sklep 5/8: dne 20. 6. 2022 bomo sklicali sejo, na katero bodo povabljeni kandidati, ki 
bodo na kratko predstavili svojo vizijo. 
 
 
Zapisala:        Predsednica sveta šole: 
Rjabina Hočevar       Martina Lešnjak Opaka 
 


