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Z A P I S N I K 

 

 

3. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 17. 4. 2018, ob 16.30 v čitalnici šole. 

Prisotni: Danjela Markež, Alenka Skol Radošević, Sandra Pretnar, Edina Džombić, Samir 

Osmančević, Ajša Babača, Vaska Mladenov, Denis Bakonić, Monika Komic, Romana 

Smagin, Nizama Silić, Mateja Stružnik, Zehra Biščević, Nebojša Šmitran, Igor Zlatanov, 

Špela Kavčič 

 

Opravičeno odstotni: Marjetka Kocijančič, Sabina Suljkanović, Nives Regeis, Elvir Kulalić, 

Sedina Kalender-Smajlović, Laste Naumovski. 

 

Odsotni: Olga Šepic, Aleš Bremec, Tatijana Bondarenko, Tina Ozebek – Košir, Suvana 

Čizmić. 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. sestanka, 6. 3. 2018 

2. Pregled zapisnika 1. korespondenčne seje, 22. 3. 2018 

3. Podaja obrazloženega mnenja o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za delovno mesto 

ravnatelja OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 

4. Razno 

 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika 2. sestanka, 6. 3. 2018 

Zapisnik zadnjega sestanka so si predstavniki ogledali na šolski spletni strani. Predsednica je 

povzela predloge zadnje seje. Pripomb ni bilo. 

 

SKLEP 1: Člani so potrdili zapisnik 2. sestanka. 

 

Ad 2/ Pregled zapisnika 1. korespondenčne seje, 22. 3. 2018 

Zapisnik korespondenčne seje so si predstavniki ogledali na šolski spletni strani.  

 

SKLEP 2: Člani so potrdili zapisnik 1. korespondenčne seje.  

 

 

Ad 3/ Podaja obrazloženega mnenja o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za delovno mesto 

ravnatelja OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 

Predsednica Sveta staršev je predstavila postopke imenovanja ravnatelja. Povedala je, da mora 

Svet staršev podati obrazloženo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za delovno 

mesto ravnatelja OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.  

Na razpis se je prijavil en kandidat: Robert Kerštajn.  

Povzela je program vodenja zavoda kandidata Roberta Kerštajna.  

 



 

Po razpravi so člani Sveta staršev izoblikovali mnenje o kandidatu. Mnenje je sledeče:  

Kandidat izpolnjuje pogoje za delovno mesto ravnatelja.  

Robertu Kerštajnu podajajo pozitivno mnenje. 

Obrazložitev:  

- s svojim delom ravnatelja se je zelo uspešno izkazal že v preteklem mandatu, 

- ima jasno in zelo natančno izdelano vizijo razvoja OŠ Prežihovega Voranca Jesenice na 

vseh področjih in bi nadaljeval z že začetim delom, 

- pri svojih projektih ima zelo dobro podporo učiteljskega zbora in kolektiva v katerem 

dela, 

- pozna lokalno situacijo in je tudi na drugih področjih vpet v delo lokalne skupnosti, 

-  obvlada dva tuja jezika, kar je glede na obmejno lego naše šole in mednarodne projekte 

zelo praktično in zaželeno, 

- ima mnoga druga dodatna znanja in izkušnje (s področja upravnega postopka, 

sodelovanje v raznih strokovnih  organih drugih družbeno političnih organizacij – šol, 

občin, športnih društev, zvez, svetov…, vodenja) 

 

SKLEP 3: Svet staršev Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice izreka podporo in 

pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja kandidatu Robertu Kerštajnu.  

 

 

Ad 4/  Razno 

Pogovor je potekal okoli prepoznavanja nadarjenih. Učence najprej prepozna učiteljica in jih 

predlaga v 4. razredu, nato pa še v 6. razredu. Učenci v 5. razredu dobijo individualiziran 

program za področje, na katerem je učenec prepoznan kot nadarjen. Ure za nadarjene potekajo 

med rednimi urami oz. ko ima učitelj prosto uro. 

Ponovno se je postavilo vprašanje glede gneče na parkirišču. Predlog je bil, da se vzpostavi 

pretočnost tako, da bo dostop tudi z druge strani, kjer so stebrički. V enem od zapisnikov že 

imamo odgovor na to vprašanje. 

Podan je bil predlog, da se pri pošiljanju vabil na seje elektronski naslovi prejemnikov 

skrijejo.  

Ponovno je bil pogovor o prehrani v šolski kuhinji (predlog, da se nabavi lupilec za krompir, 

da bo čim manjkrat krompir iz vrečke)  ter  podan predlog, da bi si učenci lahko ogledali 

šolsko kuhinjo. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30  

 

 

 

 

Zapisala:     Predsednica Sveta staršev: 

Nataša Krajnc     Danjela Markež  

 


