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Z A P I  S N I  K 
4. redne seje Sveta staršev OŠ Cerklje ob Krki,  

ki je bila v sredo, 21.8.2019, v multimedijski učilnici OŠ Cerklje ob Krki. 
 
 

Ob 17.00 uri dne, 21.8.2019, je v multimedijski učilnici OŠ Cerklje ob Krki potekala predstavitev kandidatke za 
ravnateljico OŠ Cerklje ob Krki dr. Maje Matrić. Predsednica sveta staršev ob uvodnem pozdravu pove, da je vloga 
dr. Maje Matrić kot edina popolna prispela na javni razpis za imenovanje ravnatelja OŠ Cerklje ob Krki, zato je 
tudi edina kandidatka, ki se bo predstavila svetu staršev. Pove, da bo takoj po predstavitvi izvedena 4. redna seja 
sveta staršev, saj mora svet staršev sprejeti obrazloženo mnenje o kandidatih za ravnatelja. Besedo preda dr. 
Maji Matrić, ki ima na voljo 20 minut za prestavitev, kateri sledijo vprašanja članov sveta staršev.  

Predstavitev kandidatke se zaključi ob 17.40 uri. Dr. Maja Matrić zapusti multimedijsko učilnico.  

 

4. seja Sveta staršev se prične ob 17.45 uri.  

Prisotni: Urška Kovač Zlobko, Marjan Drečnik, Anton Ajster, Nena Udovič, Claudia Michelle Baškovec, Janez 
Lajkovič, Verica Lajkovič, Marjan Drečnik, dr. Vid Merljak, Estera Gramc Žičkar, Nevenka Marjanović Skrbinek, 
Silvo Srpčič, Aleksander Kožar, Patricija Haler (samo na prvem delu - predstavitev kandidatke).  

Odsotni: Ana Marija Žerjav, Franc Butara, Ivana Dražetić, Brigita Kržičnik, Uroš Šuštaršič, Mateja Videc, Jelena 
Ilišević Gramc, Mitja Mladkovič. 
 
Predsednica sveta staršev ugotovi sklepčnost in predstavi predlagan dnevni red. Prisotni člani sveta staršev z 
dnevnim redom soglašajo.   
 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2.Razprava in priprava obrazloženega mnenja o kandidatki za ravnateljico  
3.Razno 
 

2. Razprava in priprava obrazloženega mnenja o kandidatki za ravnateljico 

 
Predsednica Urška Kovač Zlobko pove, da je dne 13.8.2019 Svet zavoda posredoval pisno zaprosilo Svetu staršev 
za podajo mnenja o kandidatki za ravnatelja OŠ Cerklje ob Krki. Svet staršev mora na seji oblikovati pisno 
obrazloženo mnenje o kandidatki in o tem obvestiti Svet šole v 20 dneh po prejemu zahteve.  

Prisotne povabi, da podajo mnenje o kandidatki dr. Maji Matrić.  

Na podlagi razprave je Svet staršev oblikoval naslednje mnenje o kandidatki dr. Maji Matrić, ki se ga posreduje 
Svetu OŠ Cerklje ob Krki:  

»Na podlagi predstavitve kandidatke in opravljeni razpravi Svet staršev OŠ Cerklje ob Krki podaja pozitivno 
mnenje h kandidaturi dr. Maje Matrić za ravnatelja OŠ Cerklje ob Krki.  
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Dr. Maja Matrić je na OŠ Cerklje ob Krki zaposlena že od leta 2010. V tem času je delala na različnih delovnih 
mestih in tako dobro spoznala delovanje šole, njene okolice, zaposlene, prav tako pa smo tudi starši imeli možnost, 
da jo spoznamo kot učiteljico. Že kot učiteljica se je izkazala kot prizadevna in motivirana, njen cilj pa je bil doseči 
čim višje znanje otrok, pri čimer je posegala tudi po novih, zanimivih in inovativnih metodah podajanja znanja. V 
zadnjem šolskem letu je kot vršilka dolžnosti opravljala naloge ravnatelja in pri tem izkazala veliko mero 
strokovnosti, angažiranosti in motiviranosti. Ima dobre vodstvene in organizacijske sposobnosti, kar je izkazala 
tudi pri urejanju odprtih zadev na novogradnji šole. Zaposlenim in učencem omogoča pridobivanje novih znanj, 
tako preko udeležb na različnih seminarjih, sodelovanju v projektih in tekmovanjih. Podpira inovativne oblike 
poučevanja, tudi preko ustrezne uporabe IKT.  

V komunikaciji s starši je odprta in korektna. Starši cenimo njeno pripravljenost za reševanje problemov in 
odzivnost, ki jo je v tem času pokazala. Otrokom veliko pomeni, da je redno prisotna pri vsakdanjih aktivnostih na 
šoli in da jih obravnava enakopravno.  

Na javni predstavitvi je Svet staršev prepričala z jasnimi in konkretnimi odgovori, izkazanem strokovnem znanju 
in visoko motiviranostjo. V svoji predstavitvi je izpostavila tudi perečo problematiko vzgojnega delovanja šole, pri 
tem pa želi na šoli uveljaviti ničelno toleranco do fizičnega in drugih oblik nasilja. Predstavila je tudi konkretne 
predloge za reševanje Romske problematike. Kljub temu, da ne živi v neposredni bližini, okolico šole in lokalno 
skupnost dobro pozna in si želi več stika šole in vrtca z lokalnim okoljem. Izkazuje veliko pripravljenost za 
konstruktivno sodelovanje in odprto komunikacijo.« 

Predsednica glasno prebere oblikovano mnenje in ga poda na glasovanje. Mnenje je soglasno sprejeto z dvigom 
rok s strani prisotnih članov (13 članov). 

 

Sklep 900-3/2019-10 –1 : Svet staršev potrjuje obrazloženo mnenje h kandidaturi dr. Maji Matrić za ravnatelja 
OŠ Cerklje ob Krki in ga posreduje Svetu Zavoda OŠ Cerklje ob Krki.   

 

3. Razno 

Razprave pod točko razno ni bilo.  

Seja se je zaključila ob 18.30.  

 

            
       Predsednica Sveta staršev:  
       Urška Kovač Zlobko 

 

Priloge: 

- Vabilo 
- Lista prisotnosti 
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