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ZAPISNIK 

 

2. seje sveta staršev šole in vrtca v šolskem letu 2013/14, dne 17. 3. 2014,  ob 

18.30. 

 

 

Prisotni: 28 članov sveta staršev (priloga lista prisotnosti), dva predstavnika sveta šole 

(prisotna le pri točki 1. dnevnega reda) 

Odsotni: 7 članov sveta staršev 

 

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev kandidatov za ravnatelja šole. 

2. Obravnava predstavitev kandidatov in oblikovanje obrazloženega mnenja sveta 

staršev o predstavljenih kandidatih. 

3. Razno 

 

  

Predsednica sveta šole Tjaša Sajovic je pozdravila vse navzoče. Pojasnila je, da sta na 

razpis za mesto ravnatelja prispeli dve vlogi, obe ustrezni. 

 

K 1. 

- G. Aleš Žitnik, sedanji ravnatelj,  je predstavil svoj program vodenja zavoda. 

Vprašanje: Po vseh letih vodenja, ali bi se še dalo na določenem področju napredovati? 

Katera so ta področja? 

Odgovor: Na področju strokovnih predmetov težko, zelo veliko pa na področju 

psihologije, metodike, didaktike. 

 

- Ga. Petra Atteya Fabiani je predstavila svoj program vodenja zavoda. 

Vprašanja in odgovori: 

- Na kakšnem nivoju ste se vključili kot prostovoljka in zakaj? 

Že pred polnoletnostjo je pomagala starejšim. Delala je v humanitarnim društvu v 

Ljubljani, je obiskovala otroke beguncev in otroke socialno ogroženih družin. Delala je 

kot spremljevalka slepi deklici, sodelovala z Zavodom za slepe, Simbiozo. Sedaj pa 

dela kot animator za otroke in strokovni delavec, ki se ukvarja z mlajšo osebo z 

možgansko poškodbo. To ji daje zadovoljstvo, veselje in jo napolni z energijo. 

- Kakšen je vaš odgovor na tezo, da so otroci, starši nemogoči in da bo že 

nekako? 

Da bo že nekako, s tem se ne strinja. Takoj je treba reševati problem. Tudi starši bi se 

morali kdaj ustaviti. Pripravljena je iti tudi na hospitacije, na pogovor k psihologu skupaj 

z starši in otrokom. S problemom se je potrebno takoj soočiti in ga rešiti. 

- Ali imate izkušnje kot ravnateljica za tako velik kolektiv? 

Vodstvenih izkušenj nima, si pa želi opravljati to delo in se tudi sama sebi zdi sposobna 

za to delo. Podpira jo tudi družina. 

- Kakšen je vaš odnos do domovinske vzgoje? 

Prav je, da domovinska vzgoja ostane. Naj se pa stvari predstavijo na pravi način. 

- Kako si predstavljate sodelovanje z lokalno skupnostjo? 



O  

 K

K  49, 4000 K

SNOVNA ŠOLA

IDRIÈEVA RANJ

FRANCETA PREŠERNA RANJ

 

Tel.: (04) 20 10 340    fax: (04) 20 10 341     TR  01252-6030657670     ID SI94256454  

elektronska pošta: info@o-fp.kr.edus.si    internet  http://www.o-fp.kr.edus.si 

Razne prireditve. Treba je povabiti ljudi iz lokalne skupnosti v šolo. Tudi  sodelovanje 

pri finančnem planu. 

- Kako združujete materinstvo in kariero? 

Če imaš podporo v družini, se da. 

- Kako ste si zamislili večji poudarek vzgoji v šoli? 

V kolikor bi bili učitelji pripravljeni sodelovati, bi učno uro zamenjala z uro, ki bi imela 

vzgojno vsebino. Tudi če učna snov ne bi bila v celoti predelana, bi v takšnem primeru 

učitelje zagovarjala pred inšpektorjem. 

- Nekateri starši imajo pomislek glede kvalitete prehrane v šoli (npr. Sodexo 

sendvič na šolskem izletu). Kaj bi vi naredili na to temo in kako? 

Se strinja, da sendvič ni kvalitetna hrana. Vse je odvisno od vodje prehrane in kuharja. 

Drži se načela, da otroci ne smejo dobiti več kot potrebujejo. Hrana pa naj bo kvalitetna 

in zdrava. Prehrana je problem na vseh šolah. Potrebno je biti dosleden, spremembe pa 

se dogajajo na dolgi rok. 

 

K 2. 

Predsednica sveta staršev seznani člane sveta šole s postopkom izbire ravnatelja po 

zakonu in s pozivom predsednice sveta šole, da svet staršev izdela pisno obrazložitev 

mnenje o obeh kandidatih. 

 

Sledi izmenjava mnenj in opažanj o kandidatih po njunih predstavitvah. Na željo članov 

Sveta staršev se opravi tudi glasovanje z dviganjem rok, da se pridobi neka splošna 

orientacija o tem, kateri od kandidatov večjo podporo v Svetu staršev. Ugotovi se, da 

je kandidat Aleš Žitnik prejel 12 glasov, kandidatka Petra Atteya Fabiani 9 glasov, 7 

članov Sveta staršev se ni opredelilo.  

 

Sestavljena je bila skupina staršev, ki so sodelovali pri sestavi pisnega obrazloženega 

mnenja. Izoblikovano je bilo naslednje mnenje o kandidatih, ki bo posredovalo Svetu 

šole: 

 

„Gospod Aleš Žitnik je ravnatelj te šole že več kot 20 let. Ima torej veliko izkušenj in 

natančen ter za potrebe konkretne šole izdelan program. Od tod izhaja tudi zaupanje 

staršev v njegovo nadaljnje dobro delo. Kandidat Aleš Žitnik dobro pozna šolo in širše 

okolje, v katerega je ta vpeta, saj sam živi na tem območju in je tudi dolgoletni član 

kolektiva omenjene šole. Doslej se je izkazalo, da je kandidat Žitnik tudi odprt za kritike 

in predloge. Na podlagi dosedanjih kontaktov pa nekateri starši menijo, da gospod 

Aleš Žitnik iz začrtanih smernic in okvirov včasih težko izstopi ali premakne situacijo v 

drugo smer. V njegovi predstavitvi je opaziti pomanjkanje vizije. Njegovo izhodišče je, 

zdi se, ohranjanje statusa quo. 

 

Druga kandidatka gospa Petra Atteya Fabiani s svojo mladostno svežino podira ravno te 

meje in zagovarja stališče, da lahko skupaj premaknemo kakšno stvar na bolje. Znanje 

uvršča na prvo mesto, vendar temu dodaja še stremljenje k primernim medsebojnim 

odnosom. Predstavila se je z zelo energično predstavitvijo, s katero se je trudila 

pritegniti pozornost in narediti pozitiven vtis na prisotne. Ima jasne vizije. Iz svoje 

trenutne situacije (učiteljica/žena/mati) zna črpati tako nove ideje kot tudi delovni 

zagon. Njena predstavitev in program pa sta bila preveč splošna. Deloma je to 

zagotovo odraz dejstva, da šole in okolja, v katerega je ta vpeta, ne pozna. Bi pa 

vseeno od nje pričakovali nekoliko več konkretnih rešitev in predlogov, ki bi se nanašali 
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na konkretno šolo. Minimalno to, da bi se oskrbela z informacijami iz šolske spletne 

strani. Posledično je bilo sporočilo njene predstavitve, da hoče in zmore biti 

ravnateljica, ni pa dala odgovora na bistveno vprašanje zakaj in kako ravno na naši šoli.  

 

Starši ugotavljamo da v kolikor želimo uvesti novosti v sistem OŠ France Prešeren, bi 

bila najverjetneje kandidatka Fabiani bolj  naklonjena spremembam. Take potrebne 

spremembe se po mnenju nekaterih staršev zagotovo kažejo na področju organizacije 

in kvalitete šolske prehrane, pa tudi kar zadeva dodatno podporo staršem in 

sodelovanje šole pri vzgojni funkciji.  Je pa ugotovitev staršev, da bi se morali za te 

spremembe truditi vsi, tako učitelji kot tudi starši in učenci, kar seveda v neki meri 

podpira teorijo o skupnem delu, vzajemnosti, strpnosti in sodelovanju na več nivojih, ki 

jo je predstavila kandidatka Fabiani kot enega od izhodišč svojega ravnateljevanja.   

 

Po mnenju staršev pa ne gre spregledati, da je OŠ Franceta Prešerna velika mestna šola 

s skoraj 650 učenci, zato zahteva njeno vodenje poleg ambicij in dobre volje (kar je 

pokazala kandidatka Fabiani) tudi precej vodstvenih spretnosti in izkušenj. Delo 

ravnatelja je v veliki meri omejeno z zakoni, določili in smernicami na eni strani MO 

Kranj, kot ustanoviteljice Zavoda, in na drugi strani ministrstva. Ravnateljeva naloga je 

tako čim bolj spretno krmariti med vsemi temi inštitucijami, potrebami učencev in 

staršev ter zagotoviti čim višji nivo znanja in nemoten potek učnega procesa. Takšne 

izkušnje in dobre prakse kandidat Žitnik Aleš po oceni staršev ima. Ga. Fabiani ima 

zagotovo veliko energije in samozavesti in je tudi aktivno sodelovala v izobraževalnih 

in vzgojnih procesih v več ustanovah kot učiteljica in vzgojiteljica, a se po oceni staršev 

pri njej v tem trenutku kot precejšnja pomanjkljivost kaže predvsem pomanjkanje 

izkušenj z vodenjem in finančnim poslovanjem kake institucije.“ 

  

K 3. 

Vse več staršev meni, da je potrebna sprememba pri organizaciji šolske prehrane zaradi 

dviga kvalitete. Sodexho sendvič in pripravljene Pečjakove jedi niso primerna prehrana. 

Člani sveta staršev so za razmislek o tem, ali ponudnik Sodexa ustreza našim zahtevam. 

Potrebno bi bilo preveriti ali je možno zagotoviti tople obroke v sodelovanju  z 

lokalnimi organizacijami, ki imajo kuhinjo tudi na razpolago za zunanje odjemalce  npr.  

Porodnišnico Kranj, Dijaškim in študentskim domom Kranj ipd. To stališče naj velja kot 

izhodišče za nadaljnjo razpravo in v razmislek o alternativnih možnostih. 

 

  

Seja je bila zaključena ob 20.45. 

 

Zapisala: 

Jožica Križman 

                                 

 

                                                                          Predsednica sveta staršev: 

                                                                             Milena Turuk 

 


