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                                                                ZAPISNIK  3. SEJE SVETA STARŠEV 

                                                                z dne 11. 02. 2020 ob 17.00 

 

Prisotni:   priložena lista prisotnosti. 

Opravičeno odstotni: Marko Kumer 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Podaja mnenja Sveta staršev na prošnjo Sveta zavoda OŠ Črna na Koroškem o kandidatki za 

delovno mesto ravnatelja 

3. 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. V potrditev predlaga dnevni red kot je zapisan zgoraj. 

SKLEP 1/1: 

Svet staršev je potrdil dnevni red seje sveta staršev z dne 11.2.2020. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

K točki 2 

Predsednica sveta staršev obrazloži, da so bili člani sveta staršev dne 3.2.2020 seznanjeni s 

predstavitvijo kandidatke Romane Košutnik za delovno mesto ravnatelja oz. ravnateljice OŠ Črna na 

Koroškem. 

SKLEP 2/1: 

Svet staršev se je seznanil s predstavitvijo kandidatke Romane Košutnik za delovno mesto 

ravnatelja oz. ravnateljice OŠ Črna na Koroškem. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 



Predsednica pove, da je bil z dnem 28.1.2020 Svet staršev s strani Sveta zavoda pozvan, da poda 

mnenje oz. obrazloženo mnenje o kandidatki za ravnateljico. 

Predsednica obrazloži, da ga. Košutnik z aprilom 2020 poteče mandat, zato je Svet zavoda OŠ Črna na 

Koroškem objavil razpis za prosto delovno mesto ravnatelja. Podana je bila ena prijava na prosto 

delovno mesto. Mnenje sveta staršev je ena izmed okoliščin, ki pomaga svetu pri ugotavljanju 

ustreznosti kandidatke z vidika sprejemljivosti v kolektivu, pri starših in v okolju. 

V primeru, da kandidatka ni imenovana s strani Sveta zavoda, potem le-ta imenuje vršilca dolžnosti 

izmed strokovnih delavcev šole, ampak za največ eno leto. 

Predsednica predlaga, da se mnenje pridobi s tajnim glasovanjem. Predlog je soglasno sprejet. 

SKLEP 3/1: 

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. Tanja Jerina, članica, 

- Ga. Tatjana Obretan, članica. 

SKLEP 4/1: 

Svet staršev potrjuje Katjo Srebre, Tanjo Jerino in Tatjano Obretan za članice komisije za izvedbo 

tajnega glasovanja. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

Glasovnice smo prejeli v tajništvu OŠ Črna na Koroškem v zaprti kuverti, dobili smo jih 17, kolikor je 

članov Sveta staršev. Komisija razdeli glasovnice, po glasovanju pobere, pregleda ter odda poročilo, 

koliko jih je za in koliko proti. Predsednica tri članske volilne komisije svet staršev seznani z izidom 

glasovanja, in sicer: 

- 7 glasov ZA; 

- 5 glasov PROTI, 

- 1 glas neveljaven. 

SKLEP 5/1: 

Svet staršev se je seznanil z rezultatom glasovanja. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 



SKLEP 6/1: 

Razširjeno mnenje o kandidatki za mesto ravnateljice posredujemo v obliki zapisnika s sklepom o 

ustreznosti kandidatke Svetu zavoda OŠ Črna na Koroškem. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

SKLEP 7/1; 

Svet staršev OŠ Črna na Koroškem podaja sledeče mnenje oz. ugotavlja, da je kandidatka Romana 

košutnik primerna kandidatka za prosto delovno mesto ravnateljice OŠ Črna na Koroškem. Mnenje 

utemeljujemo na podlagi dosedanjih delovnih izkušenj in njenega strokovnega dela. 

Vsi prisotni glasujejo ZA. 

 

K točki 3 

Gospa Napotnik izpostavi, da naj bodo zapisniki sej Sveta staršev po potrditvi ažurno objavljeni na 

spletni strani OŠ Črna na Koroškem, da bodo lahko vsi starši sproti obveščeni o temah, ki so aktualne 

in obravnavane na sejah. 

Člani Sveta staršev še ugotavljajo, da imajo kljub pozitivnemu mnenju o imenovanju kandidatke na 

prosto delovno mesto ravnateljice, nekaj dobronamernih idej in mnenj, katere bi radi predebatirali 

na eni od naslednjih sej. 

 

Ostalih vprašanj in pripomb ni bilo. 

Seja zaključena ob 17:50. 

 

Zapisnik napisala:                                                                                  Predsednica Sveta staršev: 

Valentina Geršak                                                                                                  Jasmina Kevp 

 

 


