
ZAPISNIK 
4. seje Sveta staršev zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje, ki je bila v 

torek, 13. 4. 2020, ob 18.00, v Šilihovi dvorani OŠ Laporje. 
 
 
Prisotni: Aleksandra Horvat, Mehurčki; Vesna Sagadin, Sončki; Tjaša Korošec, Lunice; Monika 
Skledar, Zvezdice; Denis Toplak, 1. r.; Mateja Muzek, 2. r.; Živa Šorli, 3. r.; Danijel Vuk, 4. r.; Bojana 
Korez, 5. r.; Nina Šlamberger, 6. r.; Doroteja Mlaker Krošel, 7. r.; Nikolaj Onič, 8. r.  
Odsotni: Valerija Strnad, 9. r. (opravičena) 
  
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev 

Ga. Muzek je zbrane vprašala, ali so pregledali zapisnik 3. seje Sveta staršev in prosila za 

glasovanje o potrditvi zapisnika. 

Sklep 1: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 3. seje Sveta staršev. 
 
2. Mnenje k imenovanju ravnatelja/ravnateljice OŠ Gustava Šiliha Laporje 

Ga. Voglar je pojasnila, da je današnje srečanje v prostorih šole mogoče, ker to dovoljujejo 

trenutno veljavni ukrepi o omejevanju širjenja koronavirusa. Za letošnje šolsko leto je napovedala 

še eno sejo (videokonferenca), na kateri mora Svet staršev potrditi učbenike za prihodnje šolsko 

leto. 

Nato je zbrane seznanila, da se njen mandat ravnateljevanja izteče 31. 8. 2021, zato je Svet 

zavoda 25. 2. 2021 začel postopek za imenovanje ravnateljice/ravnatelja za prihodnji mandat. 

Prijavilo se je 6 kandidatov oz. kandidatk, ki izpolnjujejo pogoje in so se predstavili na 

videokonferenci 8. 4. 2021. Na današnji seji bo Svet staršev razpravljal o predstavitvah in 

dokumentaciji posameznih kandidatov ter nato podal obrazloženo mnenje o kandidatki/kandidatu, 

ki jo/ga podpira. Ga. Voglar je še pojasnila, da to mnenje ni zavezujoče za Svet zavoda pri 

imenovanju ravnatelja za prihodnje mandatno obdobje. Dejala je, da bo merila za razpravo o 

kandidatih v nadaljevanju pojasnila ga. Čas. Ga. Voglar je nato sejo Sveta staršev zapustila. 

Ga. Čas se je najprej opravičila, ker na videokonferenci, na kateri so se predstavili kandidatke in 

kandidat za novo mandatno obdobje, ni bila omogočena možnost klepeta za goste (tehnična 

pomanjkljivost). Izvedljivo pa je bilo ustno postavljanje vprašanj. 

Razložila je, da so kandidati dobili informacije o poteku predstavitve, letna načrta šole in vrtca ter 

naslov spletne strani šole. Menila je, da so bile predstavitve suverene in so priznale prepoznavnost 

šole in vrtca. 

Nato je ga. Čas predstavila pet sklopov meril za razpravo o kandidatih; to so splošno zadovoljstvo 

staršev, počutje otrok, ponudba šole, dosežki učencev in sodelovanje s starši. 

Besedo je prevzela ga. Muzek, ki je prisotne vprašala, ali se želijo pogovoriti o vsakem kandidatu 

posebej ali razpravljati na splošno. Razvila se je splošna razprava, v kateri so predstavniki staršev 

izpostavili zlasti naslednje: 

- predstavniki staršev so anonimno sporočilo, ki je prispelo na nekatere elektronske naslove 

le nekaj dni pred predstavitvijo kandidatov, označili kot neprimerno; 

- predstavitve kandidatov so bile suverene in dobro pripravljene; 

- večina kandidatov v predstavitvah ni omenjala vrtca in nekateri starši so menili, da bi vrtec 

potreboval še več pozornosti kot doslej; 



- nekaj kandidatov je naredilo velik vtis zaradi svoje učiteljske izkušenosti, sposobnosti in 

angažiranosti, a predstavniki staršev so dvomili v njihove vodstvene sposobnosti; 

- za prihodnje izbore ravnatelja bi bilo morda dobro razmisliti o izvedbi psihometričnih testov, 

s katerimi bi se merile vodstvene sposobnosti kandidatov; 

- nekaj predstavnikov staršev je menilo, da gre predvsem za odločitev o tem, ali želimo 

nadaljevanje dosedanje poti ali želimo ubrati novo pot; 

- starši so menili, da je razprava o predstavitvah vseh kandidatov pomembna, saj lahko šoli 

in prihodnjemu vodstvu pokaže, kaj je starše pritegnilo, in lahko dá sveže zamisli; 

- več staršev je izpostavilo izjemen napredek šole v času ravnateljevanja ge. Voglar: 

pripomogla je k večji prepoznavnosti šole in vrtca, dosežki šolarjev v tem času so se zelo 

izboljšali (npr. tekmovanja na lokalni in nacionalni ravni), ga. Voglar sodeluje s starši in 

lokalno skupnostjo (koristi za kraj); 

- ravnatelj mora biti suveren voditelj, ki zna sprejeti odločitve in odgovornost; 

- starši so izrazili željo, da bi se v prihodnje za kandidaturo odločila tudi oseba iz sedanjega 

učiteljskega zbora šole. 

Po razpravi o kandidatih je Svet staršev sklenil, da bo glasoval javno z dvigom rok. Rezultat 

glasovanja je bil naslednji: 

- Romana Kolar, Metka Kristan, Anja Milošič Šalamun, Tomaž Repenšek in Bogdana 

Pribevski niso prejeli nobenega glasu. 

- Margareta Voglar je prejela 12 glasov. 

Sklep 2: Svet staršev je soglasno sklenil, da bo o kandidatih glasoval javno z dvigom rok. 

Sklep 3: Svet staršev Osnovne Šole Gustava Šiliha Laporje podaja pozitivno mnenje k imenovanju 

sedanje ravnateljice Margarete Voglar za ravnateljico v prihodnjem mandatu. Kandidatka izpolnjuje 

pogoje za imenovanje, kot dolgoletna ravnateljica pozna lokalno okolje in z njim dobro sodeluje. 

Njeno dosedanje delo in dosežki v vlogi ravnateljice šole in vrtca so splošno znani in priznani. 

3. Razno 

Ga. Muzek je predlagala, da se za lažje delovanje Sveta staršev v prihodnosti napiše poslovnik o 

nalogah Sveta staršev in postopkih (npr. v primeru imenovanja novega ravnatelja). 

Ga. Muzek je omenila, da bi rada posredovala pripombe nekaterih staršev glede šolskih jedilnikov. 

Ga. Čas je predlagala, da to temo Svet staršev obravnava na prihodnji seji ob prisotnosti ge. 

Voglar. 

Sklep 4: Svet staršev bo v prihodnosti pripravil poslovnik o delovanju in postopkih SS.  

Sklep 5: Na dnevni red prihodnje seje SS naj se umesti razprava o šolski prehrani. 

Seja se je zaključila ob 19.45. 
 
 
Zapisničarka: Živa Šorli    Predsednica Sveta staršev: Mateja Muzek 

 
 
 

Ravnateljica: Margareta Voglar  
 
 


