OŠ Brinje Grosuplje
Ljubljanska 40a
Grosuplje

ZAPISNIK
2. seje sveta staršev, ki je potekala dne 10. 10. 2011 v zbornici OŠ Brinje Grosuplje,
Ljubljanska 40a, od 18.00 do 19.20.
Prisotni: Klavdija Vidov, Primož Zaletelj, Janez Štupar, Marija Sušnik, Branko Jarkovič,
Marko Jeršin, Henrik Premru, Urša Lavrih, Anisoara Kristan, Nejka Štibernik, Volodja
Šiškovič, Renata Hribar, Mateja Knez, Tomi Omejec, Ksenija Bernjak Prah, Igor Stanko,
Ivica Šircelj, Lara Romih, Petra M. Berčan, Marjetka Ganc (člani) in Sonja Psaltirov (pom.
ravnateljice in zapisnikarica).
Odsotni: Sebastjan Lipovšek, Tomaž Novak, Rafael Ziherl, Barbara Markelj, Tatjana Burnar
(opr.), Brane Pejić (opr.), Darja Hacin, Marica Pavlin, Andreja Poreber.

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Zaprosilo sveta šole za mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Brinje Grosuplje
2. Informacije, vprašanja, predlogi in pobude.
1.
Predsednica sveta staršev ga. Nejka Štibernik je prisotne seznanila, da je bil dne 2. 9. 2011 v
Uradnem listu Republike Slovenije objavljen razpis za ravnatelja OŠ Brinje Grosuplje. Svet
šole je v zakonitem roku prejel vloge treh kandidatk in skladno s 53. členom Zakona o
organizaciji in financiranju naproša svet staršev OŠ Brinje Grosuplje, da v zakonitem 20dnevnem roku po prejemu zaprosila poda obrazloženo mnenje o spodaj navedenih
kandidatkah za ravnateljico OŠ Brinje Grosuplje:
Irena Kogovšek, stanujoča Velika Loka 43, 1290 Grosuplje, rojena 21. 4. 1960, dipl.
defektolog – logoped, z nazivom svetnica;
• Ana Novak Velkavrh, stanujoča Žabnica 28, 1351 Notranje Gorice, rojena 27. 6. 1961,
univ. dipl. inženir agronomije, s pedagoško-andragoško izobrazbo, z nazivom
svetovalka;
• Tanja Tomšič, s stalnim bivališčem Kamniška 50, Maribor, in začasnim bivališčem
Štajerska 18, 1231 Črnuče, rojena 31. 8. 1962, predmetna učiteljica tehnične vzgoje in
fizike, profesorica slovenščine s specialno pedagoško dokvalifikacijo, z nazivom
svetovalka.
Svet šole je ugotovil, da vse tri kandidatke izpolnjujejo vse pogoje, ki jih določa 53. člen
ZOFVI.
•

Ga. Štibernik je prisotnim članom v celoti prebrala življenjepise z navedenimi delovnimi
izkušnjami in vizijo šole vseh treh kandidatk.
Po krajši razpravi so člani sveta staršev sprejeli
SKLEP št. 1: Svet staršev ne potrebuje javne predstavitve kandidatk za ravnateljico OŠ
Brinje Grosuplje.
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Člani sveta staršev so se odločili za javno glasovanje, s katerim so izrazili pozitivno mnenje
kandidatki ge. Ireni Kogovšek.
Izid javnega glasovanja:
ZA Ireno Kogovšek – 20 glasov
ZA Ano Novak Velkavrh – 0 glasov
ZA Tanjo Tomšič – 0 glasov.

Obrazloženo mnenje sveta staršev o kandidatki ge. Ireni Kogovšek:
Svet staršev OŠ Brinje Grosuplje izraža pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico OŠ
Brinje Grosuplje ge. Ireni Kogovšek.
Ga. Irena Kogovšek je na OŠ Brinje Grosuplje kot ravnateljica zaposlena že od 1. 1. 1998.
Vsa leta je kazala izjemno odgovornost in delovno vnemo na vseh področjih: pri
pravnoformalni ureditvi in ustanavljanju šole, angažiranju pri gradnji nove šole, doslednosti
pri uveljavljanju reklamacij gradnje, pri poglobljenem vpeljevanju programa 9-letne OŠ.
Vizijo, ki jo je predstavila pred imenovanjem, je uresničevala na vseh področjih in
verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje (nenehno samoizobraževanje, velika delovna vnema,
vztrajnost, vpeljevanje novih idej in projektov, osebna in strokovna rast zaposlenih, ekološka
in zdrava usmerjenost šole, ustvarjalno sodelovanje in povezovanje z ministrstvom, Občino in
vsemi občinskimi zavodi in društvi).
V veliki večini delavcev je vzbudila željo po stalnem samoizobraževanju, vpeljevanju novih
metod in oblik dela pri pouku (timsko delo, kooperativno učenje, integriran pouk,
raziskovalno delo, delo s pomočjo računalniških programov) in drugih oblikah dela z učenci
(prostočasno delo, interesne dejavnosti, razredne ure, prireditve, natečaji, projekti).
Njeno dosedanje uspešno vodenje OŠ Brinje Grosuplje dokazuje, da ima tako vodstvene kot
organizacijske in tudi druge strokovne in osebnostne lastnosti, ki jih potrebuje ravnatelj za
svoje uspešno delo.
2.
Ga. Štibernik je pojasnila, da bodo zapisnik in sklepe 1. seje sveta staršev obravnavali na
prihodnji seji.
Drugih informacij, pripomb in predlogov ni bilo.

Zapisnikarica:
Sonja Psaltirov

Predsednica sveta staršev:
Nejka Štibernik
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