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ZAPISNIK 4. seje  
sveta staršev OŠ Vrhovci, 

ki je bila v učilnici zgodovine 15. 4. 2010, ob 17.00. 
 

 
Prisotni: vsi iz liste prisotnosti (priloga) 
 
Opravičila se je Danijela Brečko. 
 
Odsotni Erika Prek, Nada Vodušek, Vojteh Miklavčič, Nataša Klančar. 
 
Vabljeni: v. d. ravnateljice Marjanca Vampelj,  
 
 
Predsednik sveta staršev je pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeležbo. 
Ugotovil je sklepčnost in predlagala naslednji dnevni red: 
 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev 
2. Razrešitev članice sveta staršev v svetu šole 
3. Volitve novega člana v svet šole 
4. Oblikovanje mnenja h kandidaturi za imenovanje ravnatelja/ravnateljice 

Osnovne šole Vrhovci 
5. Razno 

 
K točki 1: 
Člani sveta staršev so po elektronski pošti prejeli zapisnik 3. seje sveta staršev. Na 
zapisnik  niso imeli pripomb, zato so sprejeli 
 
sklep št. 1: Zapisnik 3. seje sveta staršev se potrdi. 
 
 
K točki 2: 
Predsednik sveta staršev je prisotne seznanil, da korespondenčna seja, ki je 
potekala v zvezi z razrešitvijo članice sveta staršev in izvolitvijo novega predstavnika 
v svet šole preko e-pošte ni veljavna, ker morajo biti volitve v skladu s Poslovnikom o 
delu sveta staršev Osnovne šole Vrhovci  in Aktom o ustanovitvi OŠ Vrhovci 
izpeljane tajno. 
 
Ga. Vodušek je tudi sama podala odstopno izjavo za članico v svetu šole. Člani so se 
z njeno razrešitvijo strinjali. 
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K točki 3: 
Za novo članico sveta staršev v svet šole je bila predlagana ga. Lidija Kajin, ki se je s 
kandidaturo strinjala. Člani sveta staršev so z večino glasov sprejeli 
 
sklep št.2: 
Ga. Lidija Kajin je nova predstavnica staršev v svetu šole. 
 
 
K točki 4: 
Predsednik je prisotne seznanil, da je svet šole 2. 4. 2010 zaprosil svet staršev za 
oblikovanje mnenja h kandidatom za imenovanje ravnatelja/ravnateljice OŠ Vrhovci. 
Člani sveta staršev so na tajnih volitvah na glasovnicah odločili za »svojega« 
kandidata za ravnatelja/ravnateljico OŠ Vrhovci.  
 
Glasovalo je 14 članov sveta staršev (73,68) %), 5 glasovnic je ostalo praznih (26,32 
%). Za g. Šketa sta glasovala 2 člana (10,52 %), za go. Vampelj je glasovalo 7 
članov (36,84 %), 5 glasovnic pa je bilo neveljavnih (26,32 %).  
 
Na podlagi glasovanja za ravnatelja/ravnateljico OŠ Vrhovci so člani sveta staršev 
sprejeli  
 
sklep št. 3: 
Kandidat Šket ni pustil slabega vtisa, vendar menimo, da ima za vodenje šole še 
premalo izkušenj. 
 
Kandidatka Vampelj ima na podlagi glasovanja članov sveta staršev podporo sveta 
staršev s pridržkom. V primeru, da bo imenovana za ravnateljico OŠ Vrhovci, naj v 
bodoče stvari, ki se jih lotimo preko nje, tudi dokonča. Za koordinacijo se zaveže 
predsednik sveta staršev, g. Borut Juhart. 
 
 
K točki 5: 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
G. Juhart se je zahvalil prisotnim za sodelovanje in sejo zaključil. 
 
 
 
       Predsednik sveta staršev OŠ Vrhovci 
                                         Borut Juhart 
 
 
 


