
 Zapisnik 2. sestanka sveta staršev OŠ Milana Šuštaršiča z dne 2.4.2019 
 
 

Prisotni: 
- predstavniki razredov: seznam prisotnih (Priloga 1) 

 
Sestanek staršev se je začel ob 17h v šolski čitalnici. 
 
Dnevni red: 
 
1.  Pozdrav predsednika sveta staršev in kratka obrazložitev postopka 

2.  Ob 17.10 se seji pridruži kandidatka za ravnateljico in na kratko predstavi svoj Program vodenja.  

3.  Razgovor predstavnikov staršev s kandidatko (priložnost za vprašanja, komentarje…). 

4.  Razprava in priprava mnenja o primernosti kandidatke za mesto ravnateljice v naslednjem 5-letnem 

obdobju. 

5.  Predlog o pošiljanju položnic za zbiranje sredstev za šolski sklad. 

6.  Razno 

 

ad. 1. Pozdrav predsednika sveta staršev in kratka obrazložitev postopka 
Predsednik sveta staršev Erik Zupanič pozdravi prisotne in jih seznani s potekom razpisa in izbire ravnatelja za 
naslednje 5-letno obdobje. Na razpis se je prijavila ena kandidatka. Svet šole prosi Svet staršev za mnenje o 
primernosti kandidatke za mesto ravnateljice.   
 
 
ad. 2. Kandidatka za ravnateljico na kratko predstavi svoj Program vodenja 
 
Svetu staršev se pridruži gospa Irena Kodrič in predstavi glavne smernice svojega Programa vodenja s povdarki 
na izobraževanju otrok, vzgoji, strpnosti, razgledanosti in drugimi družbenimi vrednotami. V naslednjem 
mandatnem obdobju je kot najbolj pomembne kandidatka izpostavila področje zaposlovanja (upokojevanja in 
večje število otrok ter s tem potrebe po novem, kvalitetnem kadru), aktivnosti na področju urejanja prostorov 
šole (nova telovadnica in prenova kuhinje) ter področje (poleg izobraževanje tudi) vzgoje otrok. Pomemben 
cilj bo tudi vzpodbujanje učiteljev šole za sodelovanju pri pripravi nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju. 
 
 
ad. 3. Razgovor predstavnikov staršev s kandidatko (priložnost za vprašanja, komentarje…). 

Na vprašanje o stališču do nacionalnega preverjanja znanja gospa Kodrič pojasni, da preverjanje podpira, saj 
po njenem mnenju za otroke ne predstavlja prevelikega stresa, nudi pa mnogo informacij učiteljem in šoli o 
kvaliteti njihovega dela, primerjavi med leti in z drugimi učitelji in šolami. Pohvali nov informacijski sistem RIC-
a, ki nudi ogromno možnosti analize rezultatov in s tem pomaga učiteljem izboljšati njihovo delo. Nadalje je 
bilo postavljeno vprašanje ali obstaja načrt (ob načrtovani potrebi po novem kadru) kako privabiti nove, dobre 
učitelje, je kakšno sodelovanje z fakulteto? Gospa Kodrič odgovori, da sodelovanje s študenti in pedagoško 
fakulteto že obstaja, se pa učitelji navadno vračajo v svoje domače okolje, v Ljubljani pa je enostavno premalo 
učiteljev razredne stopnje. 
 
 
ad. 4. Razprava in priprava mnenja o primernosti kandidatke za mesto ravnateljice v naslednjem 5-letnem 

obdobju. 

Sklep 1. Predstavniki staršev z dvigom rok soglasno ugotovijo primernost kandidatke gospe Irene Kodrič za 
mesto ravnateljice šole za naslednje mandatno obdobje. 



ad. 5. Predlog o pošiljanju položnic za zbiranje sredstev za šolski sklad. 

 

Člani Sveta staršev glasujejo o predlogu vodstva šole o pošiljanju položnic za zbiranje prostovoljnih sredstev 

za šolski sklad v višini 10 EUR, položnice bi starši dobili skupaj z računi za mesec marec 2019 (Priloga 2). 

 

Sklep 2. Predstavniki staršev z dvigom rok soglasno sprejmejo predlog za pošiljanje položnic za zbiranje 

prostovoljnih prispevkov v šolski sklad v višini 10 EUR. 

 

 

ad. 6. Razno 

Ni bilo podanih nobenih predlogov za razpravo. 

 
Sestanek se je končal ob 17.25 uri. 
 
Zapisnik je pregledal predsednik sveta staršev Erik Zupanič dne 3.4.2019. Zapisnik je bil poslan v usklajevanje 
staršem dne 3.4.2019 in je bil dne 5.4.2019 z njimi usklajen. Zapisnik je bil dne 5.4.2019 poslan predstavnikom 
šole. 
 
Zapisal: Erik Zupanič 
 
Priloge: 
Priloga 1 – Seznam prisotnih predstavnikov staršev 
Priloga 2 – Predlog šole o pošiljanju položnic za zbiranje prostovoljnih sredstev za šolski sklad 


