
SVET STARŠEV 

OSNOVNE ŠOLE ČRNA NA KOROŠKEM 

Datum: 29. 06. 2020  

 

                                                                ZAPISNIK  4. SEJE SVETA STARŠEV 

z dne 29. 06. 2020 ob 16.30 

 

Prisotni:   priložena lista prisotnosti, preko klica na daljavo prisotna tudi Nina Jug. 

Opravičeno odstotni: / 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 1. in 2. seje sveta staršev. 

3. Predstavitev kandidatov, ki so se prijavili na razpisano prosto delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Črna na Koroškem. 

4. Glasovanje. 

5. Podaja mnenja Sveta staršev na prošnjo Sveta zavoda OŠ Črna na Koroškem o 

kandidatu/kandidatki za delovno mesto ravnatelja. 

6. Razno. 

 

Predsednica sveta staršev pozdravi vse prisotne.  

 

K točki 1 

Na podlagi prisotnih članov sveta staršev predsednica  sveta staršev ugotovi, da je svet sklepčen in da 

lahko nadaljuje s sejo. Predsednica pove, da je na seji prisotna tudi ga. Nataša Napotnik, predstavnica 

sveta staršev v svetu zavoda in na seji sveta staršev ne glasuje. V potrditev predlaga dnevni red kot je 

zapisan zgoraj. 

SKLEP 1/1: 

Svet staršev je potrdil dnevni red seje sveta staršev z dne 29.6.2020. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

K točki 2 

Predsednica sveta staršev poda v razpravo zapisnika  1. in 2. seje, ki so ga člani sveta staršev prejeli 

po elektronski  pošti. 



Pripomb na zapisnika ni bilo. 

SKLEP 2/1 

Svet staršev je potrdil zapisnika 1. in 2. seje sveta staršev. 

Vsi prisotni glasujejo ZA.  

 

K točki 3 

Predsednica sveta staršev povabi kandidatke in kandidata, ki so se prijavili na razpisano prosto 

delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Črna na Koroške, da se predstavijo. 

Predstavitve so potekale po naslednjem vrstnem red: 

- Ga. Romana Košutnik; 

- Ga. Suzana Makič; 

- G. Mitja Pranjič; 

- Ga. Vesna robnnik; 

- Ga. Darja Štirn. 

Po predstavitvah člani sveta staršev sprejmejo sklep. 

SKLEP 3/1: 

Svet staršev se je seznanil s predstavitvami vseh petih kandidatov za prosto delovno mesto 

ravnatelja oz. ravnateljice OŠ Črna na Koroškem. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

K točki 4 

Predsednica pove, da mora Svet staršev Svetu zavoda Osnovne šole Črna na Koroškem podati svoje 

mnenje glede kandidatov. 

Predsednica da na glasovanje izbiro med javnim in tajnim glasovanjem, člani sveta so izbrali tajno 

glasovanje. Predlog je soglasno sprejet. 

Ker je glasovanje tajno, se iz glasovana izloči ga. Jug, ki je prisotna preko klica na daljavo. 

SKLEP 4/1: 

Svet staršev poda svoje mnenje s tajnim glasovanjem. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

 



Za nadaljevanje je potrebno imenovati tri člansko komisijo. Izberejo se trije člani oz. predstavniki. To 

so: 

- Ga. Katja Srebre, predsednica 

- Ga. Maruša Zaletelj Obretan, članica, 

- Ga. Tatjana Obretan, članica. 

SKLEP 4/2: 

Svet staršev potrjuje Katjo Srebre, Marušo Zaletelj Obretan in Tatjano Obretan za članice komisije 

za izvedbo tajnega glasovanja. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

Predsednica je liste namenjene glasovanju podpisala pred razdelitvijo le-teh in ob odpiranju ter 

preštevanju glasovnic se je podpisala še predsednica komisije za izvedbo tajnega glasovanja. Komisija 

razdeli liste, po glasovanju pobere, pregleda ter odda poročilo, kako so glasovi razdeljeni. 

Predsednica tri članske volilne komisije svet staršev seznani z izidom glasovanja, in sicer: 

1. ROMANA KOŠUTNIK št. glasov   2 

2. SUZANA MAKIČ  št. glasov   0  

3. MITJA PRANJIČ  št. glasov   7 

4. VESNA ROBNIK  št. glasov   0  

5. DARJA ŠTIRN  št. glasov   2 

SKLEP 4/3: 

Svet staršev se je seznanil z rezultatom glasovanja. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

K točki 5 

Predsednica predlaga sprejetje sklepa, da svet staršev poda pozitivno mnenje kandidatu z največ 

točkami. 

SKLEP 5/1; 

Svet staršev OŠ Črna na Koroškem podaja pozitivno mnenje kandidatu Mitji Pranjiču kot 

primernemu kandidatu za razpisano prosto delovno mesto ravnatelja OŠ Črna na Koroškem.  

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

K točki 6 

Gospa Napotnik in gospod  Kumer sta izpostavila problematiko prevoza otrok v šolo, predvsem v času 

po epidemiji Covid-19. predsednica pove,  da bo problematiko izpostavila na Odboru za družbeno 



dejavnost ter hkrati organizirala sestanek s predstavniki Občine Črna na Koroškem kot tudi starši 

vozačev, da se dogovorijo za naslednje šolsko leto. 

Ostalih vprašanj in pripomb ni bilo. 

Seja zaključena ob 19:10. 

 

Zapisnik napisala:                                                                                  Predsednica Sveta staršev: 

Valentina Geršak                                                                                                  Jasmina Kevp 

 

 


