Svet staršev
OŠ Antona Globočnika Postojna
Cesta na Kremenco 2
6230 POSTOJNA

DATUM: 17.01.2020

Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Antona Globočnika Postojna z dne 17.01.2020 s pričetkom cib 16.30
uri

Dnevni red:
Potrditev dnevnega reda 2. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2019/2020
Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 26.09.2019
Predstavitev štirih kandidatov za mesto ravnatelja — obrazloženo pisno mnenje sveta staršev
Pobude in predlogi
Seja se je začela ob 16:35.
Glej listo prisotnih.
Pred pričetkom seje, se je dglasila predsednica sveta šole, ga. Magdalena Penko Šajn in povedala, da
kandidatka ga. Aleksandra Lorbek ne bo imela predstavitve.programa.
Starše zanima ali je navedla, kakšen poseben razlog za ,svojo odsotnost. Starše tudi zanima kako bo
potekalo podajanje mnenja za kandidate.
Ga. Ula Tomaduz pove, da se lahko izvede glasovanje, ki je lahko tajno ali pa javno, ter da se k
mnenju dopiše tudi pozitivna in negativna opažanja za posameznega kandidata.

Addl) Predsednica prebere dnevni red 2. seje sveta staršev, nih če od prisotnih nima pripomb.
SKLEP1/17/01/2020: Dnevni red 2. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet.
Predsednica pove, da je bil zapisnik 1. seja sveta staršev tudi priloga temu vabilu. Povpraša, če
ima kdo kakšno vprašanje, pripombo, ali če je kdo proti. Nihč e nima vprašanj ali pripomb, zato se
zapisnik potrdi.
SKLEP2/17/01/2020: Soglasno se potrdi zapisnika 1. redne seje z dne 26.09.2019.
Prva kandidatka, ki bi se predstavila, je ga. Aleksandra Lorbek. Ga. Lorbek ni prišla in izkoristila
možnosti predstavitve svojega program. To se nam je staršem zdelo neodgovorno in z mislijo o tem,
da ga nima niti najmanjšega interesa za ravnateljevanje na naši šoli.
Naslednji kandidat, ki se je predstavil je bil g. Oton Ra čečič. G. Račečič se je predstavil s pomočjo
predstavitvenega videa. Po končani predstavitvi je kandidat odgovarjal na različna vprašanja staršev;
kaj meni, če se verouk po njegovem mnenju lahko izvaja v prostorih šole, kakšen vodja je; zakaj se je
odloč il za kandidaturo, kljub daljši vožnji; katero knjigo trenutno prebira, itd.
Za njim se je predstavila ga. Tatjana Krapše. Kandidatka ni potrebovala nobenih medijev za
predstavitev, saj je žele povedati samo, na katerih področjih je potrebno delati za uspešno vodenje.
Večkrat je tudi poudarila, da natanč no ne pozna šole in vse o njenih projektih, zato tudi ne more
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Tudi ga. Krapše je prejela podobna vprašanja kot njen

Zadnja se je predstavila ga. Darija Košir. Kandidatka je na kratko predstavila svoj program s pomočjo
prosojnic. Povedala je na katerih področjih bo delovala. Po prestavitvi je ga. Košir prejela ista
vprašanja• kot predhodnika. Starše je še zanimalo kako bo vodila svoj kolektiv, kaj meni o digitalnosti v
šoli.
Po zadnji predstavitvi smo starši s pogovorom prišli, do pozitivnih in negativnih opažanj. Odločili smo
se, da bomo izvedli javno glasovanje. To smo tudi soglasno potrdili.
Vsi nadaljnji postopki in sam potek glasovanja ji zapisan v Mnenju o kandidatih za ravnatelja javnega
zavoda OŠ Antona Globočnika.
SKLEP3/17/01/2020: Soglasno se sprejme sklep, da bo namestnica predsednice, ga. Ula Tomaduz
pripravila Mnenje o kandidatih za ravnatelja javnega zavoda OŠ Antona Globočnika Postojna.
Mnenje•o kandidatih za ravnatelja je priloga tega zapisnika.
Seja sveta staršev se je zaključila ob 19.24 uri.
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Svet staršev Osnovne šole Antona Globočnika Postojna v skladu z določbo 53. a člena Zakona
o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanjal (v nadaljevanju: ZOFVI) podaja

MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA JAVNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA,
ki ga je na poziv Sveta zavoda Osnovne šole Antona Globočnika Postojna (v nadaljevanju: svet
zavoda) z dne 8. 1. 2020 sprejel na svoji drugi redni seji dne 17. 1. 2020.
Svet staršev je na seji dne 17. 1. 2020 sprejel sklep, da najprej odprto razpravlja o vseh
kandidatih, ki so vložili popolno vlogo in ki so bili vabljeni na predstavitev, nato komisija v
sestavi• predsednice Klare Klemen, namestnice predsednice Ule Tomaduz in članice dr. Tanje
Žigon izvede glasovanje glede kandidatov, po glasovanju pa pripravi še obrazložitev /Imenja o
kandidatih.
Glasovanje je potekalo javno. Vsi prisotni člani sveta staršev (26) so glasovali z dvigom rok,
in sicer za vsakega kandidata posebej v zaporedju kot so bili kandidati vabljeni na predstavitev.
Po koncu glasovanja je komisija preštela glasove in ugotovila, da so kandidati prejeli sledeče
glasove:
Aleksandra Lorbek:
O
Oton Račečič:
2
Tatjana ICrapše:
9
Darija Košir:
15.
Kljub zgovorni številki Svet staršev v skladu z zakonom podaja obrazloženo mnenje o vseh
kandidatih. Svet staršev svoje mnenje podaja na podlagi predstavitve kandidatov, ki je potekala
v sklopu 2. redne seje organa dne 17. 1. 2020, in na podlagi predhodno poslanega gradiva, ki
so ga kandidati predložili v razpisnem postopku — življenjepisov in vizij razvoja šole. Svet
staršev je predvsem primerjal delovne izkušnje kandidatov, vodstvene izkušnje in kompetence,
vizijo razvoja šole oz. program vodenja in njihove osebnostne značilnosti.
1. MNENJE O KANDIDATKI ALEKSANDRI LORBEK
Uvodoma je potrebno poudariti, da se kandidatka Lorbek javne predstavitve na Svetu staršev
ni udeležila. Svojo odsotnost je sicer opravičila, vendar pri tem ni navedla utemeljenih
razlogov, zakaj se predstavitve ni mogla udeležiti. Svet staršev je na podlagi razpoložljivih
podatkov, dostopnih na svetovnem spletu, ugotovil, da se je kandidatka v preteklosti prijavila
na več istovrstnih razpisov, iz česar je napravil zaključek, da pri njej prevladuje želja po
ravnateljevanju, pri čemer pa ni pomembno na kateri šoli oz. instituciji. Navedeno hkrati tudi
pomeni, da posebnega interesa za vodenje ravno Osnovne šole Antona Globočnika Postojna ni
izkazala. Svetu staršev se je prav tako zdelo neodgovomo, da se javne predstavitve ni udeležila
Uradni list RS, št. 16/07 — uradno prečiščeno besedilo, 36/08, '58/09, 64/09 — popr., 65/09 — popr., 20/11, 40/12
— ZUJF, 57/12 — ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 — popr. in 25/17 — ZVaj)
l
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oz. da v svojem opravičilu ni navedla utemeljenih razlogov za svoj izostanek. Glede na
navedeno je povsem jasen tudi rezultat glasovanja, pri katerem ni dobila niti enega glasu
podpore. Svet staršev tako ocenjuje, da kandidatka ni primerna za ravnateljico Osnovne šole
Antona Globočnika Postojna.
MNENJE O KANIDATU OTONU RAČEČIČU
Kandidatova predstavitev je bila inovativna, vendar v večji meri posvečena predstavitvi
njegovega preteklega dela in osebnostnih lastnosti, manj pa je bila usmerjena v program oz.
vizijo vodenja šole. Kandidat brez dvoma izkazuje bogate vodstvene izkušnje, vendar se po
mnenju Sveta staršev pri odgovarjanju na vprašanja ni dobro izkazal. Njegovi odgovori namreč
vsebinsko niso bili ustrezni postavljenim vprašanjem, bili so nekonkretizirani, starši so dobili
vtis, da kandidat ni dober poslušalec, kar bi bi nedvomno morala biti ena od kvalitet ravnatelja.
Predstavil se je kot demokratičen vodja, ki pa zna, kadar je to potrebno, tudi avtoritarno
odločiti. Starši so v debati izkazali skrb nad tem, da ne pozna šola, njenih specifik in
problematike, ravno tako tudi ne pozna kolektiva, prav tako pa se jim ni zdelo primerno, da se
ravnatelju plačuje potne stroške, ki bi na letni ravni, upoštevajoč znesek kilometrine za prevoz
na delo v višini 0,18 EUR na kilometer, znašali več kot 10.000,00 EUR.
Pri glasovanju je kandidat dobil 2 glasova podpore, iz česar je mogoče zaključiti, da ga starši
niso prepoznali kot primernega kandidata za ravnatelja šole.
MNENJE O KANDIDATKI TATJANI KRAPŠE
Iz kandidatkinega programa dela ne izhajajo nobene poudarka vredne posebnosti, na javni
predstavitvi pa je najbolj izpostavljala pomembnost komunikacije med ravnateljem in starši.
Poudarila je, da je za vodenje šole najpomembneje, da so odnosi dobri in da se dela z radostjo.
Strokovne kompetence za vodenje šole kandidarka brez dvoma ima, saj je v preteklosti že bila
ravnateljica, trenutno pa je zaposlena na Zavodu RS za šolstvo. Osebnostno je kandidatka
delovala zelo živahno in zavzeto, vendar pa je pokazala premalo zanimanja, da bi se seznanila
s specifikami in problematiko šole. Na vprašanje, zakaj si želi biti ravnateljica ravno te šole,
konkretnega odgovora ni podala. Glede na to, da ne prihaja iz Postojne, obstaja velika
verjetnost, da njene problematike ne pozna, prav tako ne pozna lokalnega okolja, s katerim šola
mora sodelovati, niti ne pozna kolektiva, katerega bi vodila.
Pri glasovanju je kandidatka prejela 9 glasov podpore.
MNENJE O KANDIDATKI DARIJI KOŠIR
Kandidatka je edina izmed kandidatov, ki je v šoli že zaposlena, iz česar je mogoče sklepati,
da najbolje od vseh kandidatov pozna naravo dela v šoli, prav tako pozna kolektiv, s katerim
bi kot ravnateljica morala sodelovati. Njena prednost je tudi v tem, da tudi sicer prihaja iz
lokalnega okolja, zato je bolj verjetno, da bi delovanje šole znala vpeti v širši lokalni okvir.
Njena predstavitev je bila sicer morda celo preveč umirjena, sta bila pa zato njen program
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vodenja oz. vizja razvoja šole najbolj konkretna v primerjavi z drugimi kandidati. V programu
je kandidatka izpostavila sodelovanje med učitelji in medgeneracijsko sodelovanje, kar se je
staršem zdelo pozitivno. Vodstvenih izkušenj kandidatka sicer ni izkazala, nekateri starši pa so
izrazili dvom tudi nad tem, ali je poznavanje sodelavcev morda prej slabost kot prednost. Pri
odgovarjanju na vprašanja je bila ravno tako konkretna, podajala je vsebinske, kratke in
jedrnate odgovore, pri teni pa izkazala dobre komunikacijske sposobnosti, saj je k vsakemu, ki
je postavil vprašanje, pristopila in mu s tem dala občutek, da je slišan in da ga razume. Ne glede
na sicer umirjen nastop, je ena od članic izpostavila lastno izkušnjo, v kateri se je kandidatka
v konfliktni situaciji izkazala za zelo odločno.
Pri glasovanju je kandidatka prejela 15 glasov podpore, torej največ med vsemi kandidati.
* * *

Glede •na navedeno je jasno, da Svet staršev kot kandidatko najbolj podpira Darijo Košir,
kar naj predstavniki staršev v Svetu zavoda tudi upoštevajo in glasujejo v skladu s tem
mnenjem.
Postojna, 23. januar 2020
a.,c1c4?—
Ula Tomaduz
namestnica predsednice Sveta staršev
snovne šole Antona Globočnika Postojna
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