
 
 
 
 
 

Zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci 
v šolskem letu 2019/2020, ki je potekala po e-pošti 

od torka, 14. 4. 2020 od 12. ure do petka, 17. 4. 2020 do 24. ure. 
 
 
 
Vabilo je bilo poslano preko elektronske pošte vsem predstavnikom sveta staršev.  
 
Prisotni: Maja Lavrač, Anja Egelič, Gregor Grmek, Nina Ilić, Mojca Bizjan, Tatjana 
Baloh Leban, Primož Cencelj, Primož Može, Matjaž Horvat, Tina Setnikar, Leonida 
Kraševec, Peter Egelič, Melita Trček, Romana Čepon, Ksenija Sever Žižek, Karin 
Petrina, Irena Avbelj, Špela Mazovec, Vesna Sedmak Lojk. 
 
Odsotni: Luka Pance, Alenka Veler, Iztok Šori, Gregor Ucman, Klemen Košir, Matej 
Marinč, Elizabeta Gruden, Laura Praprotnik. 
 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev osnutka zapiska 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci v 
šolskem letu 2019/2020 

2. Oblikovanje mnenja o kandidatki Marjanci Vampelj za imenovanje za 
ravnateljico Osnovne šole Vrhovci  
 
 
 

K točki 1: Potrditev osnutka zapiska 2. seje Sveta staršev Osnovne šole 
Vrhovci v šolskem letu 2019/2020 
Na dopisni seji sveta staršev je bilo prisotnih 19 članov. Osnutek zapisnika je potrdilo 
od 9 od 27 članov kar pomeni 33 %. 
 
Sklep št. 1: 
Zapisnik se ne potrdi in bo obravnavan na naslednji seji. 
 
 
 
K točki 2: Oblikovanje mnenja o kandidatki Marjanci Vampelj za imenovanje za 
ravnateljico Osnovne šole Vrhovci 
Člani delovne komisije za izvedbo glasovanja so pregledali glasovnice članov sveta 
staršev in ugotovili, da je od 27 članov glasovalo 19 članov sveta staršev, kar je 70 
%. Ostalih glasovnic ni prejela. Neveljavna je bila 1 glasovnica. Skupno število 
veljavnih glasovnic je bilo 18.  
 
Člani delovne komisije so prišli do naslednje ugotovitve: 
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− za imenovanje komisije za izvedbo glasovanja je glasovalo 16 od 27 članov, 

kar je 59 %, 

− za podporo izbire in imenovanja prijavljene kandidatke, ga. Marjance Vampelj, 

je glasovalo 15 od 27 članov, kar je 56 %, 

− za obrazložitev, navedene na glasovnici je glasovalo 16 od 27 članov, kar je 

59 %. 

Sklep št. 2: 
Svet staršev Osnovne šole Vrhovci poda Svetu osnovne šole Vrhovci, naslednjo 
obrazložitev podpore k kandidatki ga. Marjanci Vampelj: 
 
Kandidatka je glede na dosedanja izkazana dela, kot ravnateljica šole, po mnenju 

sveta staršev najprimernejša za vodenje šole, svet staršev pa pričakuje, da bo tudi v 

nadalje v največji mogoči meri izpolnila pričakovanja staršev, v zvezi z 

uresničevanjem pravic naših otrok – učencev te šole, do izobraževanja in do 

vzpodbudnega ter pozitivnega šolskega okolja. 

 
 
 
 
 
                                                             
Zapisala: Predsednik sveta staršev: 
Tatjanca Kepa Gregor Grmek 

                  
                                                                                              

                                                                                                       


