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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 

04.01.2021 ob 17.00 uri 
 
 
  
Seja je bila zaradi razmer covid-19 sklicana preko videokonference na povezavi  
https://arnes-si.zoom.us/j/94796440664?pwd=N1hFbzI2eERZNHBYOWVsY3BjSDhNdz09 
 
Seja je potekala skupaj s 35. sejo sveta šole. 
 
Prisotni:  

- Predstavniki oddelčne skupnosti Sveta staršev, 35 prisotnih 
- Člani učiteljskega zbora, 76 prisotnih 
- Lokalna skupnost, 4-je prisotni  

 
Poimenski seznam prisotnih se hrani v arhivu zavoda in je priloga zapisnika 35. redne seje sveta 
zavoda. 
  
Sejo je vodil predsednik Sveta šole Andrej Sila. 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Predstavitev kandidatk – prijavljenih na razpis za ravnatelja 
 
Andrej Sila pozdravi prisotne in uvodoma pove, da so se na razpis za ravnatelja prijavile tri kandidatke, 
ki izpolnjujejo pogoje za delovno mesto ravnatelja: Mojca Gec, Tanja Rozman in Bojana Škabar. 
Pojasni, da je skupna seja namenjena predstavitvi kandidatk, prijavljenih na razpis, zato je na dnevnem 
redu le ta točka. Koordinatorka predstavitev bo Nevenka Žiberna Remic, zato besedo preda njej.  
 
Na dnevni red ni bilo pripomb. 
 
 1. TOČKA 

Predstavitev kandidatk – prijavljenih na razpis za ravnatelja 
 
Nevenka Žiberna Remic pozdravi prisotne in uvodoma pojasni potek video seje in protokol predstavitve 
kandidatk: 
Vsaka kandidatka ima na voljo 15 minut za predstavitev. Predstavitev poteka po abecednem vrstnem 
redu priimkov kandidatk, kar je potrdil Svet šole s sklepom.  
Nato je 3-krat po 15 minut časa namenjenega vprašanjem udeležencev videokonference: 
  učiteljski zbor, 15 minut 

 svet staršev, 15 minut 
 lokalna skupnost in svet šole, 15 minut.  

 
Predviden skupni čas za predstavitev in pogovor je 60 minut za vsako od prijavljenih kandidatk. 
 
Kot prva se je predstavila kandidatka Mojca Gec, predstavitev je bila  predvidena ob 17.00 uri. 
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Kot druga se je predstavila kandidatka Tanja Rozman, predstavitev je bila  predvidena ob 18.00 uri. Kot 
tretja se je predstavila kandidatka Bojana Škabar, predstavitev je bila  predvidena ob 19.00 uri. Zaradi 
uvoda v sejo in vmesne pavze med predstavitvami so se predstavitve pričele z desetminutnim zamikom.  
 
Vse tri kandidatke so svojo predstavitev izpeljale v enakem času – 15 minut. Sledila so vprašanja 
udeležencev, ki jih je vsaka kandidatka prejela od vseh treh skupin: učiteljskega zbora (15 minut), sveta 
staršev (15 minut) in lokalne skupnosti (15 minut). Vsaka kandidatka se je po svoji predstavitvi odjavila 
iz videokonference. 
 
Po končanih predstavitvah sta se Nevenka Žiberna Remic in Andrej Sila zahvalila kandidatkam za 
predstavitev in vsem prisotnim za uspešno izpeljano sejo.  
 
 
Seja se je zaključila ob 20.15 uri. 
 
     
 
        Predsednica sveta staršev 
          Nevenka Žiberna Remic 
 




