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Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 LJUBLJANA
Datum: 12. 5. 2009

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV
Z DNE 12.05.2009
s pričetkom ob 18.00 uri

Prisotni: Vsi z liste prisotnosti in vabljena Kristina Jenko
Opravičeno odsotni : Predstavnici 7.b in 8.b razreda
Neopravičeno odsoten: Predstavnik 4.b razreda

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Oblikovanje mnenja o imenovanju ravnatelja/ravnateljice

Ad. 1 Oblikovanje sklepa o imenovanju ravnatelja/ravnateljice
Mnenje Sveta staršev o imenovanju ravnatelja/ravnateljice
Na 4. Seji sveta staršev, ki je bila dne 12. 5. 2009, je predsednica Sveta staršev
predstavila vse kandidate za ravnatelja na OŠ Vrhovci s poudarki s predstavitve, ki so jo
kandidati imeli 7. 5. 2009 in z odgovori na zastavljena jim vprašanja. Vtise s
predstavitve so podali tudi na predstavitvah prisotni člani Sveta staršev.
Po predstavitvah in razpravi je Svet staršev izvedel glasovanje. Na seji je z
glasovnicami glasovalo 16 staršev, 1 pa je glasoval preko elektronske pošte.

Rezultati glasovanja:
Boštjan Železnik: 15 glasov
Marjanca Vampelj: 1 glas
Primož Garafol: 1 glas

SKLEP:
Svet staršev se je odločil, da poda pozitivno mnenje za kandidata Boštjana Železnika.
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OBRAZLOŽITEV:
Menimo, da ima gospod Železnik pozitiven pristop do dela, da ima potrebno energijo, s
katero bo lahko uresničil svoj program, ki temelji na zadovoljnih otrocih, starših in
učiteljih in ki se mu vzgojen moment na šoli zdi izziv. Zagotovo je k izvolitvi prispeval
tudi odločen in prepričljiv nastop. Starši v njem vidimo osebo, ki bo lahko presegla in
razrešila sedanje stanje na šoli.
Ocena Sveta staršev je, da so vsi ostali kandidati, Alenka Doria Peternel, Primož
Garafol, Veronika Hudobreznik, Pavlina Ošlak, Barbara Rebolj, Irma Starman in
Marjanca Vampelj, za ravnatelja manj primerni.

K mnenju prilagamo tudi izjavo Sveta staršev, ki jo je podprlo 14 prisotnih staršev, 3 pa
so se vzdržali.
Starši želimo, da se Svet šole do izjave na svoji naslednji seji opredeli.

Seja se zaključi ob 20.00 uri.

Naslednja seja bo predvidoma v začetku meseca junija.

Zapisala:
Romana Novak Mlinar

Predsednica Sveta staršev:
Mateja Udovč
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