
OŠ Šmartno v Tuhinju 
Svet staršev 
Datum: 28. 5. 2018 
 

Z A P I S N I K 
 
2. seje sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 28. 5. 2018 ob 18. uri v učilnici 
angleščine (učilnica B. Ilić, št. 224) 
 
Lista prisotnosti je priložena. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 
2. Mnenje sveta staršev k prijavljenim kandidatom za imenovanje ravnatelja 

(predstavitev kandidatk). 
3. Delovni zvezki in druga učna gradiva za šolsko leto 2018/19. 
4. Razno. 

 
K1 
Sklep: Zapisnik zadnje seje je soglasno sprejet. 
 
K2 
 
Svet zavoda je prejel štiri popolne prijave na razpisano delovno mesto ravnateljice, ki 
je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št.: 16, dne 9. 3. 2018.  
 
Svet staršev je prejel prošnjo  za mnenje o prijavljenih kandidatih za ravnateljico šole. 
Prošnji so bile priložene tudi prijave kandidatk z vsemi dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev za kandidatko za ravnateljico. Prošnje kandidatk so v arhivu 
sveta staršev v tajništvu šole. Glede na pridobljena mnenja članov sveta staršev (e-
pošta), se je predsednica gospa Lidija Gnidovec odločila, da se kandidati osebno 
predstavijo na seji sveta staršev. 
 
Kandidatka Aleksandra Lorbek je po e-pošti podala izjavo s katero je sporočila, da 
odstopa od kandidature za ravnateljico šole. 
 
Sklep: Svet staršev se je soglasno odločil, da se o prijavljenih kandidatkah glasuje 
javno. 
 
Kot prva kandidatka se je predstavila ob 18.15  uri Darja Krašovec. Predstavitev 
kandidatk je trajala 15 minut, 10 minut imajo člani sveta staršev za različna 
vprašanja. Gospod Šuštar je poskrbel, da so imeli prijavljene kandidatke enake 
pogoje predstavitve. 
 
Druga Kandidatka Vesna Rakef se je predstavila ob 19.05 in tretja kandidatka Bojana 
Rutar ob 19.30 uri. Po končanih predstavitvah je sledila živahna razprava. 
 
Člani sveta staršev so podajali različna mnenja: 

- kandidatki za ravnateljico, ga. Krašovec se pozna, da pozna delovanje šole, 
vendar bo preveč obremenjena z zgodovino, kako je bilo…  



- šola potrebuje svežo energijo in ideje,  
- izpostavljeno je bilo nezadovoljstvo s prevoznikom Kam Bus-om (učenci 

zamujajo k pouku, šola ne stori dovolj, da bi rešili ta problem…), 
- učenci in starši potrebujejo toplo, pozitivno  osebo, 
- dve kandidatki že imata izkušnji na delovnem mestu pomočnice ravnatelja. 

Kandidatki bi opravljali delo ravnateljice na že vpeljani način dela, ki ga 
poznata. Kandidatka Vesna Rakef je učiteljica, topla, odprta za nove izzive, 
zato je prav, da prav tej kandidatki damo priložnost. 

 
Po razpravi je sledilo javno glasovanje, ker so  člani sveta staršev izglasovali: 

- Vesno Rakef je podprlo 9 članov sveta staršev, 
- Bojano Rutar so podprli 3 člani in 
- Darjo Krašovec 3 člani sveta staršev.  
 

Sklep: Svet staršev OŠ Šmartno v Tuhinju z večino glasov prisotnih članov 
podpira kandidaturo Vesne Rakef za ravnateljico šole. 
 
Člani sveta staršev podajo obrazloženo mnenje o kandidatki za katero želijo, da je 
nova ravnateljica šole Šmartno in jo podpira večina prisotnih na seji sveta staršev.  
 
Člani sveta staršev so na poseben list zapisali svoje misli, zakaj podpirajo oz. ne 
podpirajo kandidatko Vesno Rakef za kandidatko za ravnateljico OŠ Šmartno v 
Tuhinju. 
 
Predsednica, ga. Gnidovec bo mnenje in obrazložitev zapisala v dopis, ki ga bo 
posredovala na Svet zavoda OŠ Šmartno v Tuhinju. 
 
 
K3 
V terminu ob 18.40 je kandidatka odstopila od predstavitve in kandidature za 
ravnateljico.  
 
V tem času je  vstopila knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada na šoli, gospa 
Olga Drolc, ki je predstavila izbor delovnih zvezkov in ostalih gradiv  ter cene po 
posameznih razredih za naslednje šolsko leto.  Delovne zvezke in ostalo gradivo 
starši kupijo sami  
Članica sveta staršev, gospa Bergant je opozorila, da učenci pri predmetu 
slovenščina in angleščina uporabljajo delovni zvezek, kljub temu pa dodatno dobijo 
veliko učnih listov. Zanima jo ali res vse to potrebujejo. 
 
Ga. knjižničarka bo o pripombi obvestila aktiv učiteljev omenjenih predmetov. 
 
Sklep: Svet staršev daje soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in 
drugih učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2018/19. 
 
 
K4 
Tajnica šole je obvestila člane sveta staršev, da so s 25. majem 2018 začela veljati 
strožja pravila o varstvu osebnih podatkov, ki bodo posameznikom dala  večjo moč in 
več nadzora. 



 
Starši so prejeli obvestilo s katerim so obveščeni o uporabi njihovih podatkov (e-
naslova), s katerim bo pooblaščena oseba za ravnanje podatkov iz zbirk osebnih 
podatkov v času mandata v svetu staršev pošiljala pošto, … S ponovno privolitvijo in 
zapisom e-maila, bo šola v sodelovanju s predsednico sveta staršev, gospo 
Gnidovec, tudi v nadalje pošiljala vabila, gradiva, … po e- pošti. 
 
Izjave članov sveta staršev so v arhivu sveta staršev v tajništvu šole. 
 
Seja je bila zaključena okoli 21. ure. 
 
Zapisala:                                           Predsednica sveta staršev: 
Anica Žebaljec       Lidija Gnidovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


