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ZAPISNIK 

3. seje Sveta staršev Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu,  

ki je bila 5. 5. 2022 ob 17. uri na šoli.  

Seje so se udeležili člani Sveta staršev in posamično upravljavka učbeniškega sklada ga. Irena 

Vitrih ter kandidati in kandidatke za novega ravnatelja/ico OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu.  

Prisotni: Lea Vornšek Pejovnik, Darija Perše Zoretič, Sebastjan Stjepanović, Maja Kotnik, 

Marina Mencinger, Metka Rader, Sebastjan Slemenik, Suzana Kovše Breznik, Urška Oiclj, 

Helena Kac, Miha Vrčkovnik, Jerneja Rošer, Tomaž Osojnik in Mojca Marhat. 

Odsotni: Petra Verhovnik.   

Opravičeno odsotni: Rijnen Rosalia Wilhelmina, Tanja Stopernik in Lija Šavc. 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika in sklepov zadnje seje 

2. Soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov v šolskem letu 2022/23 

3. Imenovanje članov pritožbene komisije 

4. Predstavitev kandidatov za ravnatelja/ico in tajno glasovanje  

5. Oblikovanje mnenja o najustreznejšem kandidatu  

6. Razno 

K1: Predsednica Sveta staršev, Lea Vornšek Pejovnik, pozdravi vse navzoče člane Sveta 

staršev. Ugotavlja, da je prisotnih 14 članov Sveta staršev Osnovne šole Šmartno pri Slovenj 

Gradcu, kar pomeni, da je Svet staršev sklepčen in se seja lahko prične.  

Predsednica Sveta staršev predstavi dnevni red. Na predlagani dnevni red ni pripomb.  

 

Sklep 1: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

  
K 1: Predsednica Sveta staršev preveri, ali je kakšna pripomba na zapisnik in sklepe predhodne 

seje Sveta staršev Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu. Nihče od prisotnih ni imel 

pripomb na zapisnik in sprejete sklepe. Predsednica v potrditev predlaga zapisnik in sklepe 2. 

redne seje Sveta staršev. 

  



Sklep 2: Člani sveta staršev z glasovanjem soglasno potrdijo zapisnik in sklepe 2. redne 

seje Sveta staršev.  

K 1: Predsednica Sveta staršev predlaga, da v prihodnje zapisnik in sklepe seje potrjujejo takoj 

po izvršeni seji na daljavo prek elektronske pošte in da predlog na glasovanje. 

Sklep 3: Člani Sveta staršev z glasovanjem soglasno potrdijo, da se zapisnik in sklepi sej 

v prihodnje potrjujejo v roku 7 dni po seji prek elektronske pošte. 

 

K2: Predsednica Sveta staršev napove 2. točko dnevnega reda, in sicer podajanje soglasja k 

nabavni ceni delovnih zvezkov v šolskem letu 2022/23. 

 

Gospa Lea Vornšek Pejovnik preda besedo upravljavki učbeniškega sklada ga. Ireni Vitrih, ki 

predstavi nov cenik za delovne zvezke in pojasni, da je sprememba cen v primerjavi z lanskim 

letom v večini primerov posledica znatnega dviga cen delovnih zvezkov na trgu. V naboru 

gradiv pa so naslednje razlike: 

 V 4. razredu je dodan delovni zvezek za slovenščino, ki ga učiteljice vmes nekaj let niso 

uporabljale. 

 V 7. razredu je na seznamu ponovno delovni zvezek za angleščino, ki ga v preteklem 

letu ni bilo zaradi nepredelane učne snovi v letu pred tem (pouk na daljavo). 

 V 8. razredu je predviden delovni zvezek za izbirni predmet obdelava gradiv – umetne 

mase. Lani delovnega zvezka ni bilo na seznamu, ker se ta izbirni predmet ni izvajal. 

 V 9. razredu za izbirni predmet nemščina ni delovnega zvezka, ki pa je lani bil. 

 

Predstavniki v Svetu staršev preverijo, ali je kakšna možnost, da povišanim cenam oporekajo 

oziroma, da se strošek nabave delovnih zvezkov zniža. Ugotovijo, da so navedeni delovni 

zvezki s strani učiteljev ocenjeni kot potrebni za nemoten in uspešen delovni proces. Starši, ki 

bi zaradi povišanih cen imeli težave pri nabavi delovnih zvezkov bodo s strani šole obveščeni, 

kakšne so možnosti subvencij oziroma pomoči pri nakupu.     

 

Ga. Lea Vornšek Pejovnik se zahvali ga. Vitrih za podane informacije in predlaga glasovanje 

o podajanju soglasja. 

Sklep 4: Člani Sveta staršev z dvigom rok soglasno potrdijo, da podajajo soglasje k 

nabavni ceni delovnih zvezkov v šolskem letu 2022/23.   

K 3: Predsednica Sveta staršev napove 3. točko dnevnega reda, to je imenovanje članov 

pritožbene komisije. Pritožbena komisija je sestavljena iz najmanj 10 članov, od tega je 8 

predstavnikov iz šole, ki jih predlaga Svet šole in 2 predstavnika staršev, ki jih predlaga Svet 

staršev. Predsednica pove, da otrok enega od predstavnikov staršev v pritožbeni komisiji ne 

obiskuje več Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu, v času štiriletnega mandata pa tudi drugi 

član ne bo več predstavnik staršev, zato v izvolitev predlaga novi kandidatki, to sta Metka Rader 

in Katarina Drofelnik. Predsednica Sveta staršev pozove, da prisotni z dvigom rok potrdijo novi 

članici pritožbene komisije.  

 

Sklep 5: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili novi članici pritožbene komisije, ki sta 

predstavnici staršev, to sta: Metka Rader in Katarina Drofelnik.   



K4: Predsednica Sveta staršev napove 4. točko dnevnega reda, in sicer predstavitev kandidatov 

za novega ravnatelja/ico Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu. 18. 3. 2022 je Svet zavoda 

Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu namreč v Uradnem listu RS objavil razpis za prosto 

delovno mesto ravnatelja/ice, na katerega se je prijavilo šest kandidatov. V postopku 

imenovanja ravnatelja sodeluje tudi Svet staršev, in sicer tako, da o kandidatih izoblikuje 

mnenje. Da bi lahko mnenje oblikovali čim bolj verodostojno, so bili vsi kandidati za delovno 

mesto ravnatelja povabljeni, da se Svetu staršev predstavijo. Člani Sveta staršev so programe 

kandidatov predhodno dobili posredovane tudi po elektronski pošti. 

Svoj program vodenja šole so predstavili vsi kandidati za delovno mesto ravnatelja/ice, to so: 

Ksenija Uršej, Jure Plevnik, Sonja Simetinger, Irena Kašman, Robert Sterkuš in Maja Vovk. 

Vsak od kandidatov je odgovarjal tudi na vprašanja članov Sveta staršev. 

Po predstavitvah so člani Sveta staršev izvedli tajno glasovanje, kjer je vsak član sveta izrazil 

podporo enemu izmed kandidatov. 

Rezultati glasovanja, kjer smo upoštevali tudi dva glasova članov Sveta staršev, ki na seji zaradi 

objektivnih razlogov nista mogla biti prisotna in sta zato svoje glasove oddala po elektronski 

pošti, so bili: 

9 glasov za kandidatko Ksenijo Uršej,  

6 glasov za kandidata Roberta Sterkuša in  

1 glas za kandidatko Majo Vovk.         

Sklep 6: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili, da je največ podpore dobila kandidatka 

za ravnateljico Ksenija Uršej, pozitivno mnenje podajajo tudi kandidatu Robertu 

Sterkušu.   

K 5: Na podlagi rezultatov glasovanja predsednica Sveta staršev pozove člane sveta, da skupaj 

oblikujejo mnenje za oba kandidata, ki sta dosegla večino glasov. 

Člani Sveta staršev tako izrekajo pozitivno mnenje h kandidaturi ga. Ksenije Uršej, ki jih je 

prepričala s svojim programom in vizijo delovanja Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu. 

Ga. Uršej pozna lokalno okolje in problematiko, s katero se srečujejo tako učenci kot učitelji in 

starši. Ima obilico izkušenj na področju šolstva in pozna način delovanja dotične šole. Ko smo 

jo soočili z aktualnimi težavami, je predlagala konkretne rešitve. Ugotavljamo, da že ima 

oziroma bi lahko vzpostavila dobre odnose z lokalnim okoljem, tudi z občino in bi dobro 

sodelovala s krajem, saj je šola kot institucija zelo pomembna za lokalno okolje. Dolga leta je 

delovala tudi v Svetu staršev, kjer je že dokazala svojo sposobnost uresničevanja zastevljenih 

ciljev in dobro pozna izzive vseh deležnikov te šole - tudi kot starš. Spodbuja vključevanje, 

sodobne pristope pri učenju in sodelovanju, razmišlja izven okvirjev šolskega sistema in 

menimo, da bi učencem šole s svojo energijo prinesla dodano vrednost.  

Člani Sveta staršev podajajo pozitivno mnenje tudi kandidatu Robertu Sterkušu, saj zanj prav 

tako ugotavljajo, da kot učitelj na OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu dodobra pozna delovanje in 

izzive šole. Ima primerne izkušnje in zna predlagati konkretne rešitve. Izpostavil je potrebo po 



ponovni vzpostavitvi učne kondicije učencev po dveh letih pandemije. Menimo, da je hitro 

odziven in bi bil sposoben uvesti nekatere potrebne spremembe.    

       

 

Zapisali:  

  

Lea Vornšek Pejovnik (predsednica Sveta staršev) in  

Darija Perše Zoretič (podpredsednica Sveta staršev)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


