
 
Svet staršev  
OŠ Kašelj 
 

ZAPISNIK 
 
 

4. izredne seje Sveta staršev OŠ Kašelj, 
ki je bila v torek, dne 2.4., ob 17:00 
v prostorih OŠ Kašelj, učilnica N33, 

ter s korespondenčnim glasovanjem, ki je potekalo od 3.4. do 6.4.2019. 
 
 
 
Prisotni na seji: 
g. Robert Groznik (1.a), ga. Marjetka Valent (2.a), ga. Nika Mikyška (3.c), ga. Romana Jager 
(4.a), ga. Petra Gruden (5.b), ga. Mateja Svet (6.a), ga. Nevenka Župančič Oletič (6.b), ga. 
Urška Kuder (7.a), ga Andrijana Marc (8.a), g. Martin Konjajev (8.b), ga. Edita Botonjić (9.a) 

Namestniki predstavnikov staršev: Merima Košorok (5.a) 
 
Glasovali z glasovnicami: 
g. Robert Groznik (1.a), ga. Marjetka Valent (2.a), ga. Mojca Bratun (2.b), ga. Nika Mikyška 
(3.c), ga. Romana Jager ( 4.a), Sandra Peterca Poznik (5.a), ga. Petra Gruden (5.b),g. Nedžad 
Žunić (5.c), ga. Mateja Svet (6.a), ga. Nevenka Župančič Oletič (6.b), ga. Petra Ščukovt (6.c), 
ga. Urška Kuder (7.a), ga. Tanja Bregar (7.b), ga Andrijana Marc (8.a), g. Martin Konjajev 
(8.b), ga. Edita Botonjić (9.a). 
 
 
Dnevni red: 
1. Predstavitev kandidatov za ravnatelja 

2. Oblikovanje stališč o kandidatih 

3. Glasovanje o kandidatih z glasovnicami 

 
 
Točka 1 / Predstavitev kandidatov za ravnatelja 
Kandidati za ravnatelje so se predstavili na skupni predstavitvi za učiteljski zbor, svet staršev 
in predstavnike MOL v svetu zavoda, v vrstnem redu, kot so prispele njihove prijave, in sicer: 
1. g. Tadej Šeme, 
2. ga. Bojana Rutar, 
3. ga. Tanja Rozman, 
4. g. Jernej Šoštar, 



5. g. Luka Blagajne, 
6. ga. Sabina Žagar Žnidaršič,  
7. g. Srećko Kecman, 
8. ga. Nataša Durjava, 
9. ga. Angelca Mohorič. 
 
 
Točka 2 / Oblikovanje stališč o kandidatih 
Prisotni člani sveta staršev smo med vsemi kandidati/kandidatkami izbrali tiste, za katere 
menimo, da bi razvoju Osnovne šole Kašelj v tem trenutku najbolj ustrezali.  
 
Pri kandidatih in kandidatkah smo iskali smisel za delo z ljudmi, odgovornost, taktnost, 
komunikativnost, sposobnost razumevanja drugih, odločnost, samozavest, kritičnost in 
iznajdljivost. Iskali smo tudi suveren javni nastop in jasno zagovarjanje svojih stališč. V svojih 
reakcijah mora biti sposoben preseči svoja čustva in obvladovati stresne situacije. 
Pomembno nam je, da opazi težave, in se je z njimi vedno pripravljen spopasti. Iskali smo 
tudi osebo z jasno vizijo in voljo za njeno izpeljavo. Pomemben pa nam je tudi njegov /njen 
pogled na otroke in odnos do njih, vendar to lahko razberemo le iz njihove predstavitve, ne 
pa iz dejanske interakcije.  
 
Hkrati s tem pa smo, skozi oči staršev kot zunanjih opazovalcev, tudi ocenjevali ali bi se kot 
vodja lahko uspešno vključil/la v obstoječ učiteljski kolektiv. 
 
 
Od vseh kandidatov smo na osnovi teh kriterijev izbrali štiri kandidate, ki so prepričali vsaj 
enega od prisotnih predstavnikov staršev. 
 
1. mag. Tadej ŠEME 
Je profesor športne vzgoje in magister znanosti. Ima opravljen strokovni izpit za strokovne 
delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Od leta 2007 je zaposlen kot učitelj, najprej v 
OŠ Spodnja Šiška v OPB, od leta 2010 pa na OŠ Fužine, kot učitelj športne vzgoje. Bil je vodja 
aktiva OPB, trenutno je na OŠ Fužine vodja aktiva športnih pedagogov. Vpisan je v šolo za 
ravnatelje. Kot igralec badmintona je dosegal uspehe na mednarodni ravni. Je trenutni 
predsednik Badmintonske zveze Slovenije. 
Prepričljiv je bil v vseh omenjenih kriterijih.  
Pustil je vtis, da je sposoben povezovanja in sodelovanja, da bo sposoben poskrbeti za 
optimalno učno okolje, bo dajal spodbudo in ohranjal dobro ime šole. V svojih delovnih 
okoljih, tako v obeh osnovnih šolah kot v športu, uživa ugled. 
Izkušenj kot vodja šole nima, vendar je bil vodja badmintonske šole, trenutno pa je 
predsednik Badmintonske zveze Slovenije. Poleg tega smo iz njegovega nastopa razbrali 
suverenost, potrebno za vodenje takšnega kolektiva. 
 
2. dr. Sabina Žnidaršič Žagar  
Je univerzitetna diplomirana zgodovinarka in literarna komparavistka z doktoratom iz 
zgodovine. Ima opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in 
izobraževanja. 13 let je delala tudi kot učiteljica, poleg tega je bila tudi raziskovalka, 



docentka na Univerzi na Primorskem, sedaj pa dela kot svetovalka v Kariernem centru 
Univerze v Ljubljani. Ima opravljen ravnateljski izpit.  
Tudi dr. Žnidaršič Žagar je bila prepričljiva v vseh omenjenih pogledih.  
Izkušenj kot vodja večjega kolektiva nima, vendar je kot oseba izkazovala vodstvene 
sposobnosti. 
Zanimiv je bil njen svež pogled na izobraževanje, ki ga je dobila iz delovanja v več sferah 
izobraževanja in iz dela v kariernem centru. 
Izkazuje močan čut za odgovornost, pravičnost in reševanje zastavljenih ciljev. Ima suveren 
nastop in sposobnost motivacije drugih. 
 
3. dr.  Jernej Šoštar 
Je univerzitetni diplomirani pedagog in sociolog kulture, z doktoratom iz mediatorstva. Ima 
opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Med 
drugim je deloval kot vzgojitelj, mediator in šolski svetovalni delavec. Poleg zaposlitve kot 
šolski svetovalni delavec, deluje še kot vodja Mediacijskega centra Ljubljana, predsednik 
krajevne organizacije Rdečega križa, trener za usposabljanje vrstniških mediatorjev, mediator 
in predavatelj na Društvu mediatorjev. Ravnateljskega izpita še nima, vendar ga je 
pripravljen opraviti. 
Dr Šoštar je bil prepričljiv v vseh omejenih kriterijih. 
Izkušenj kot vodja šole nima, vendar nekaj izkušenj kot vodja ima. 
Njegovo največjo prednost, vidimo v njegovem znanju in izkušnjah iz mediacije. Menimo, da 
bi s tem ter s svojim spoštljivim in odločnim nastopom zlahka pridobil zaupanje kolektiva in 
otrok, in kot tak uspešno vodil šolo. 
Največ dilem v zvezi z njegovim imenovanjem izhaja iz njegovih številnih zadolžitev in funkcij. 
Starši bi na mesto ravnatelja želeli predanega kandidata, ki bo imel voljo in čas za reševanje 
vseh morebitnih zapletov, ki bodo vsaj na začetku zagotovo pogosti. Iz odgovora na 
vprašanje kaj namerava z vsemi naštetimi funkcijami v primeru izvolitve, je bilo razvidno, da 
se ostalim funkcijam nima namena odpovedati. 
 
4. mag. Tanja Rozman 
je profesorica razrednega pouka in magistrica znanosti poučevanja na razredni stopnji. Ima 
opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. OD leta 
2001 je redno zaposlena na OŠ Polje in nato na OŠ Kašelj od njene ustanovitve. Bila je vodja 
strokovnega aktiva, članica sveta šole, pomočnica ravnatelja in je trenutna v.d. ravnateljice 
OŠ Kašelj. Ima opravljen ravnateljski izpit. 
Mag. Rozman poznamo, zato jo lahko verjetno še najbolj realno ocenimo. 
Prednosti mag. Rozman so poznavanje razmer na šoli in vpetost v njen sistem. Je odgovorna, 
komunikativna, odločna, vztrajna, samozavestna, kritična, iznajdljiva in dobro organizirana. 
Ima tudi suveren javni nastop in jasno zagovarja svoja stališča. Ima jasno vizijo in voljo za 
njeno izpeljavo. Tudi njen odnos z otroci je dober.  
Glede na to, da imamo z njo več izkušenj pa lažje opredelimo tudi njene pomanjkljivosti. 
Pogrešamo predvsem njeno povezovalno funkcijo med napetimi odnosi. Pogrešamo tudi 
boljše obvladovanje stresnih in neugodnih situacij. Dobro sodeluje z ljudmi, ki se z njo 
strinjajo, opazili pa smo, da z ljudmi, ki se z njo ne strinjajo, težje najde skupni jezik, kar 
menimo, da je v vlogi ravnatelja zelo pomembno. Hkrati pa njena dolgoletna vpetost v 
kolektiv prinaša tako prednosti tudi pomanjkljivosti. Napetosti v učiteljskem kolektivu so 
opazne tudi navzven in, ne glede na voljo vseh, posredno močno vplivajo na otroke. 



Menimo, da bi napetosti v kolektivu lažje presegel nekdo od zunaj in z izrazito zmožnostjo 
povezovanja ljudi.   
 
 
Ostali kandidati po oceni prisotnih predstavnikov niso v zadostni meri odgovarjali izbranim 
kriterijem v povezavi s potrebami OŠ Kašelj, zato jih v nadaljnje glasovanje nismo uvrstili. 
 
 
Sklep AD2 
Člani sveta staršev glasujejo med izbranimi štirimi kandidati. Ostali kandidati, na seji dne 
2.4.2019, niso bili potrjeni za nadaljnje glasovanje. Glasovanje se izvede korespondenčno z 
glasovnicami. 
 
 
Točka 3 / Korespondenčno glasovanje 
Med 3.4. do 6.4.2019 je potekalo konferenčno glasovanje z glasovnicami, ki so jih člani sveta 
staršev poslali po e-pošti predsednici sveta staršev Mateji Svet. 
 
V tem času je glasovalo 16 članov Sveta staršev. 
 
Mag. Tadej šeme je dobil 7 glasov podpore, dr. Sabina Žnidaršič Žagar 2 glasova in dr. Jernej 
Šoštar 7 glasov. Mag. Tanja Rozman glasov predstavnikov sveta staršev ni dobila. 
 
Svet staršev daje pozitivno mnenje mag. Tadeju Šemetu, dr. Jerneju Šoštarju in dr. Sabini 
Žnidaršič Žagar. Od teh večjo stopnjo podpore staršev uživata mag. Tadej Šeme in dr. Jernej 
Šoštar. 
 
 
 
 Predsednica Sveta staršev: 
 Mateja Svet   

      
  



 
Svet staršev  
OŠ Kašelj 

 
 
skladno z zaprosilom Sveta šole OŠ Kašelj št. 110-2/2019/13, z dne 25.3.2019 za izdajo 
mnenja o kandidatih za razpisano mesto ravnatelja OŠ Kašelj ter 53.a členom Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja vam posredujemo 

 
 

MNENJE o kandidatih za razpisno mesto ravnatelja.  
 
 
 

Svet staršev daje pozitivno mnenje na kandidaturo mag. Tadeja Šemeta, dr. Jerneja 
Šoštarja in dr. Sabine Žnidaršič Žagar.  
 
 
Obrazložitev: 
 
Svet staršev je na seji Sveta staršev dne 2.4.2019 ob 17ih, po predstavitvi kandidatov, ob 
prisotnosti 11 članov Sveta staršev OŠ Kašelj, z glasovanjem izbral ožji izbor kandidatov, in jih 
uvrstil na korespondenčno glasovanje, ki je bilo odprto za vse člane Sveta staršev. Kandidat 
se je uvrstil v ožji izbor, če je dobil vsaj en glas članov Sveta staršev. 
 
V ožji izbor za glasovanje so se uvrstili mag. Tadej Šeme, dr. Sabina Žnidaršič Žagar, dr. Jernej 
Šoštar in mag. Tanja Rozman. 
 
Med 3.4. do 6.4.2019 je potekalo konferenčno glasovanje z glasovnicami, ki so jih člani sveta 
staršev poslali po e-pošti predsednici sveta staršev Mateji Svet. V tem času je glasovalo 16 
članov Sveta staršev. 
 
 
Mag. Tadej Šeme je prejel 7 glasov predstavnikov sveta staršev, dr. Jernej Šoštar 7 glasov in 
dr. Sabina Žnidaršič Žagar 2 glasova. Tanja Rozman glasov članov sveta staršev ni prejela. 
 
1.  Visoko stopnjo podpore staršev uživa mag. Tadej ŠEME. 
 

Mag. Tadej Šeme je profesor športne vzgoje in magister znanosti. Ima opravljen 
strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Od leta 2007 je 
zaposlen kot učitelj, najprej v OŠ Spodnja Šiška v OPB, od leta 2010 pa na OŠ Fužine, kot 
učitelj športne vzgoje. Bil je vodja aktiva OPB, trenutno je na OŠ Fužine vodja aktiva 



športnih pedagogov. Vpisan je v šolo za ravnatelje. Kot igralec badmintona je dosegal 
uspehe na mednarodni ravni. Je trenutni predsednik Badmintonske zveze Slovenije. 
 
Iz njegovega nastopa smo razbrali smisel za delo z ljudmi, zmožnost sodelovanja, 
odgovornost, taktnost, komunikativnost, sposobnost razumevanja drugih, odločnost, 
samozavest, kritičnost in iznajdljivost, suveren javni nastop in jasno zagovarjanje svojih 
stališč. Menimo, da je sposoben poskrbeti za optimalno učno okolje, bo dajal spodbudo 
in ohranjal dobro ime šole. V svojih delovnih okoljih, tako v obeh osnovnih šolah kot v 
športu, uživa ugled. Poleg tega smo iz njegovega nastopa razbrali tudi suverenost, 
potrebno za vodenje takšnega kolektiva. 

 
  
2. Visoko stopnjo podpore staršev uživa tudi dr. Jernej ŠOŠTAR. 
 

Dr. Jernej Šoštar je univerzitetni diplomirani pedagog in sociolog kulture, z doktoratom 
iz mediatorstva. Ima opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in 
izobraževanja. Med drugim je deloval kot vzgojitelj, mediator in šolski svetovalni 
delavec. Poleg zaposlitve kot šolski svetovalni delavec, deluje še kot vodja Mediacijskega 
centra Ljubljana, predsednik krajevne organizacije Rdečega križa, trener za 
usposabljanje vrstniških mediatorjev, mediator in predavatelj na Društvu mediatorjev. 
Ravnateljskega izpita še nima, vendar ga je pripravljen opraviti. 
 
Dr Šoštar je imel prepričljiv javni nastop. Tudi on je pokazal smisel za delo z ljudmi, 
zmožnost sodelovanja, odgovornost, taktnost, komunikativnost, sposobnost 
razumevanja drugih, odločnost, samozavest, kritičnost in iznajdljivost.   
 
Njegovo največjo prednost, vidimo v njegovem znanju in izkušnjah iz mediacije. 
Menimo, da bi s tem ter s svojim spoštljivim in odločnim nastopom zlahka pridobil 
zaupanje kolektiva in otrok, in kot tak uspešno vodil šolo. 
 
Največ dilem v zvezi z njegovim imenovanjem izhaja iz njegovih številnih zadolžitev in 
funkcij. Starši bi na mesto ravnatelja želeli predanega kandidata, ki bo imel voljo in čas 
za reševanje vseh morebitnih zapletov, ki bodo vsaj na začetku zagotovo pogosti. Iz 
odgovora na vprašanje kaj namerava z vsemi naštetimi funkcijami v primeru izvolitve, je 
bilo razvidno, da se ostalim funkcijam nima namena odpovedati. 

 
 
3. Podporo staršev je dobila tudi dr. Sabina ŽNIDARŠIČ ŽAGAR. 
 
 Dr. Sabina Žnidaršič Žagar je univerzitetna diplomirana zgodovinarka in literarna 

komparavistka z doktoratom iz zgodovine. Ima opravljen strokovni izpit za strokovne 
delavce na področju vzgoje in izobraževanja. 13 let je delala tudi kot učiteljica, poleg 
tega je bila tudi raziskovalka, docentka na Univerzi na Primorskem, sedaj pa dela kot 
svetovalka v Kariernem centru Univerze v Ljubljani. Ima opravljen ravnateljski izpit.  

 
 Izkazuje močan čut za odgovornost, pravičnost in reševanje zastavljenih ciljev. Ima 

suveren nastop in sposobnost motivacije drugih. Je taktna, komunikativna, sposobna 



razumevanja drugih, odločna, samozavestna. Je kritična, z jasno vizijo za izboljšanja in 
voljo za njihovo izpeljavo.  

 
 Prepričal nas je tudi njen svež pogled na izobraževanje, ki ga je dobila iz delovanja v več 

sferah izobraževanja in iz dela v kariernem centru. 
 
 
Na kandidature, ga. Bojane Rutar, mag. Tanje Rozman, g. Luke Blagajna, g. Srećka Kecmana, 
ga. Nataše Durjava, ga. Angelce Mohorič in ga. Mateje Rožman, Svet staršev OŠ Kašelj ne 
izda pozitivnega mnenja.  
 
 
 
 
 
 
 Predsednica Sveta staršev: 
 Mateja Svet   

      
  


