
Osnovna šola Železniki 

Otoki 13, 

4228 Železniki 

 

Datum: 8. marec 2023 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

2. seje sveta staršev OŠ Železniki, ki je bila v sredo, 21. decembra 2022, ob 20. uri v predavalnici 

OŠ Železniki. Seja je bila skupna s sejo Sveta staršev vrtca. 

 

 

Prisotni: 

Lista prisotnosti je priloga zapisnika (od 34 članov sveta staršev OŠ Železniki je bilo 24 

prisotnih članov, 4 osebe opravičeno odsotne, 6 neopravičeno) in ( od 18 članov sveta staršev vrtca 

je bilo prisotnih 10 staršev, 2 opravičeno, 6 neopravičeno)  ter ostali vabljeni Franc Rant, ravnatelj, 

Marjeta Demšar, ravnateljeva pomočnica, Martina Markelj, ravnateljeva pomočnica in Primož 

Šmid, ravnateljev pomočnik.  

 

Dnevni red 

 1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 

2. Mnenje o kandidatih za ravnatelja 

3. Sprememba Upravnega odbora šolskega sklada 

4. Razno, predlogi in pobude 

 

Pred sejo je bila ob 18. 30 uri predstavitev programov kandidatov za ravnatelje in sicer po  po 

vrstnem redu, kot so prispele prijave na razpis. Najprej je svojo predstavitev predstavila 

Monika Čemažar. Sledila je predstavitev Martine Šubic. Tretji kandidat, Gregor Habjan je 

od kandidature za ravnatelja odstopil. 

 

Predsednika g. Aleksander Hajdinjak (predsednik Sveta staršev šole) in g. Tomaž Kavčič 

(predsednik Sveta staršev vrtca) sta pozdravila prisotne in preverila sklepčnost.  Ker je do 20. ure 

manjkalo še nekaj minut so bile točke dnevnega razreda zamenjane. Na spremenjen dnevni red ni 

bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet dnevni red:  

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 

2. Sprememba Upravnega odbora šolskega sklada  

3. Mnenje o kandidatih za ravnatelja 

4. Razno, predlogi in pobude 

 

K tč 1. 

Predsednika Sveta staršev g. Hajdinjak in g. Kavčič sta dala na glasovanje zapisnika Sveta staršev 

šole in Sveta staršev vrtca. Nanju ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet  

SKLEP: Zapisnik 1. seje Sveta staršev šole in zapisnik 1. seje Sveta staršev vrtca sta sprejeta.  

 

 

K tč. 2 

Svet staršev šole je na prejšnji seji imenoval tri člane Upravnega odbora šolskega sklada, še 

dodatnega pa Svet staršev vrtca. Tako so bili v Upravni odbor imenovane tri predstavnice šole 

(Sonja Čenčič, Anka Arko, Andreja šolar), ena predstavnica vrtca (Martina Tolar), tri predstavnice 
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Sveta staršev šole (Špela Bertoncelj, Mira Benedičič in Nina Žunič). in predstavnica Sveta staršev 

vrtca (Barbara Mohorič). S tem je bilo prekoračeno predpisano število članov. Predlagano je bilo, da 

Svet staršev eno od predstavnic staršev šole imenuje za namestnico predstavnikov staršev. 

Javila se je Nina Žunič. Soglasno je bil potrjen  

SKLEP: Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:   

tri predstavnice šole (Sonja Čenčič, Anka Arko, Andreja šolar),  

ena predstavnica vrtca (Martina Tolar),  

dve predstavnici Sveta staršev šole (Špela Bertoncelj in Mira Benedičič) in namestnica 

predstavnikov staršev (Nina Žunič) 

predstavnica Sveta staršev vrtca (Barbara Mohorič). 

 

K tč. 3 

Ravnatelj je podal nekaj informacij glede prijav in načina imenovanja ravnatelja. V postopku da 

mnenje tudi Svet staršev. Obstajata dve možnosti. Ali Svet staršev šole in Svet staršev vrtca data 

mnenje vsak zase ali skupaj. Ko se izpelje glasovanje, je potrebno to tudi utemeljiti.  

Svet staršev šole in Svet staršev vrtca soglašata, da oblikujete skupno mnenje o kandidatih za 

ravnatelja. Utemeljitev se posreduje Svetu šole. Glasovanje je bilo izvedeno tajno. 

Komisija v sestavi: Janez Rakovec, Petra Šmid in Bojana Kavčič je glasovnice preštela. Janez 

Rakovec je poročal o rezultatu. 

Od 33 glasovnic je bilo 17 glasov za Martino Šubic in 16 glasov za Moniko Čemažar. 

Ga. Nina Žunič je predstavila obrazložitev: 

“Že v prijavi na delovno mesto ravnateljice je bila Šubičeva bolj prepričljiva s svojimi izkušnjami 

kot učiteljica, predvsem pa kot podravnateljica. Torej bolje pozna delo ravnatelja. Zdi se mi, da je to 

zelo pomembno, saj kot ravnatelj verjetno nimaš veliko stika z otroki ampak predvsem z 

birokratskimi zadevami kot so pravila, upoštevanje zakonov, vodenje šole (skoraj kot direktor vodi 

podjetje). Seveda mora imeti podporo svojih zaposlenih, česar se po mojem mnenju zaveda, saj je 

vedno poudarjala, da nenadnih sprememb ne bo uvajala, in da bo sodelovala z vsemi. Tu ima 

mogoče prednost Čemažarjeva, saj kolektiv in šolo bolje pozna, vendar sta obe poudarjali 

komunikacijo, sodelovanje, pogovore, spoštovanje, vrednote. Prednost v Šubičevi pa vidim še v 

tem, da ima izkušnje zunaj našega malega kraja in je dejansko videla, kaj vse še lahko naredimo za 

naše otroke, saj obstaja veliko natečajev in raznih možnosti (poudarila pa je, da bodo zadeve izbrane 

preudarno). Všeč mi je bilo tudi, da ima za sabo kar nekaj mentorstev z vidnimi rezultati, kar 

pomeni, da ji tudi delo z otroki ni neznano. Kar se tiče širitve vrtca in šole je seveda razumljivo, da 

situacije ne pozna najbolje, vendar se je v odgovorih na vprašanja dobro znašla, da rešitev bodo 

našli, s skupnimi močmi.” 

 

Ga. Katjuša B. pove, da sta bili obe kandidatki zelo dobri, enakovredni. Prepričala jo je Šubičeva s 

strokovno usposobljenostjo pomočnika ravnatelja. 

Ga. Leben Kušar pa dodaja, da je bil nastop ge. Šubic bolj suveren. Pri odgovorih je pokazala 

iznajdljivost, saj situacije na šoli ne pozna. 

Ga. Tušek pove, da bo ga. Šubic v ustanovo prinesla nov veter. 

 

 

 

 

 

K tč 4 



 Go. Rant Natašo zanima, če obstaja možnost, da bi učiteljica Tamara Gartner ostala do 

konca šolskega leta razredničarka 1. b razreda. Učenci so se nanjo navezali, pa tudi starši so 

zadovoljni z njenim delom.  

Ravnatelj pove, da bo nadomeščanje trajalo še vsaj  tri mesece. Učiteljica, katero ga. Gartner 

nadomešča, bo z delom nadaljevala tudi naslednji dve leti. Ga Tamara pa, žal, še ne 

izpolnjuje vseh zahtevanih zaposlitvenih pogojev. 

 Go. Nino Žunič zanima, kako je z matematičnim tekmovanjem Kenguru. 

Ravnatelj pove, da bo omogočeno večjemu število učencev. Trenutno jih lahko tekmuje 25 

% vseh učencev. 

 Go. Urško Čemažar pa zanima, ali bodo po novem kratke kontrolne naloge v celoti ukinjene. 

Sama meni, da so bile kratke kontrolne naloge motivacija za učence, da so se sproti učili. 

Tudi nekateri ostali so bili mnenja, da so s tem prihranili čas učitelju, ker ni bilo potrebno 

toliko izpraševanja učencev. 

Ravnatelj pove, da so se odločili, da bodo kratki testi ostali zgolj kot preverjanje znanja, ne 

bodo pa iz teh mogli dobili ocene. Pravilnik o ocenjevanju določa jasna pravila, da sta lahko 

dve pisni preverjanji na teden in eno na dan. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 

  

Zapisala:        Predsednik Sveta staršev šole: 

Bojana Kavčič       Aleksander Hajdinjak 

 

         Predsednik Sveta staršev vrtca: 

         Tomaž Kavčič 


