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Z A P I S N I K 
 
 
3. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 16. 4. 2013, ob 19.20 v čitalnici šole. 
Prisotni: Darja Nagode, Nives Regeis, Mojca Novak, Mateja Stružnik, Alenka Brečko, Saša 
Šuvak, Lidija Klobučar, Igor Zlatanov, Sabina Uščuplić, Marko Panić, Špela Šmalc, Alojz 
Janc, Eva Kosmač, Jana Lavtižar.  
Romana Smagin,  
Opravičeno odstotni: Sanela Pivać, Azra Kadirić, Danjela Markež, Lazar Simjanovski, 
Gordana Trokić, Rada Jovanović. 
Odsotni: Irena Demšar, Ševala Kovač, Andreja Vehar Jerman, Jasna Mihajlović, Sabina 
Turkeš, Svetlana Krstevski. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Podaja obrazloženega mnenja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za delovno 

mesto ravnatelja OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 
3. Razno 

 
 
Ad 1/ 
Zapisnik zadnjega sestanka so predstavniki prejeli po elektronski pošti.  
Na zapisnik ni bilo pripomb.  
 
SKLEP 1: Člani so se seznanili z zapisnikom 2. sestanka. 
 
Ad 2/  
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 sta se prijavila dva kandidata: Robert Kerštajn in Damir Marković.  
Najprej je glede na abecedni red prebrala življenjepis in program vodenja zavoda Roberta 
Kerštajna, nato pa še vlogo Damirja Markovića.  
 
Po razpravi so člani Sveta staršev izoblikovali mnenje o obeh kandidatih. Mnenje je sledeče:  
Oba kandidata izpolnjujeta pogoje za delovno mesto ravnatelja.  
Robertu Kerštajnu podajamo 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) 

 
Damirju Markoviću podajamo negativno mnenje. 
Obrazložitev: 
- iz prispele vloge ni razvidno, da bi imel delovne izkušnje strokovnega ali vodstvenega 

dela v osnovni šoli, 
- njegova predstavitev vizije je zelo splošna in ne vsebuje natančnih projektov in ciljev 
- glede na opisane dosedanje delovne izkušnje in kraje bivanja ter šolanja predvidevamo, 

da ne pozna lokalne skupnosti in njenih posebnosti 
- iz prispele vloge ni razvidno, da bi deloval še na katerih drugih področjih izven svojega 

poklica 
- iz prispele vloge niso razvidna tudi nobena druga dodatna strokovna znanja, sposobnosti, 

izkušnje ali druge kompetence, ki bi dodatno ovrednotile njegovo sodelovanje v 
družbenih organizacijah v svojem okolju. 

 
SKLEP 2: Svet staršev Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice izreka podporo in 
pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja kandidatu Robertu Kerštajnu.  
 
 
Ad 3/   
- Za nami je še ena uspešno izvedena papirna akcija. Letos smo v obeh akcijah zbrali 57 ton in 
122 kg papirja. Hvala staršem za sodelovanje. 
- Na sestanku Šolskega sklada je bil podan predlog za organizacijo sejma rabljenih šolskih 
potrebščin npr., šolskih torb, peresnic. Svet staršev podpira tovrsten predlog in izvedbo.   
-  Ga. Novak prosi, da so fotokopije, ki jih otroci dobijo, boljše kakovosti. Fotokopije lahko 
starši tudi sami plačajo.  
-  ga. Regeis predlaga Šolskemu skladu, da glede na to, da se je socialna situacija poslabšala, 
naj se vrednost 10 % letnega proračuna  za socialno ogrožene poviša.  
   Ga. Šuvak je dodala, naj bo to povišanje določeno za omejeno časovno obdobje.   
- Na naslednji sestanek Sveta staršev bomo povabili novo predsednico Šolskega sklada, ki 
nam bo predstavila delo sklada v letošnjem letu in načrte za delo v prihodnje. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30.  
 
 
 
 
Zapisala:     Predsednica Sveta staršev: 
Nataša Krajnc     Darja Nagode  
 
 



 


