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Številka: 900-4/2017-2 
 
Datum: 20.1.2017 

ZAPISNIK 
2. redne seje Sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, z dne 20.1.2017, ob 18.00 uri v 

zbornici šole 
 

 
 
Prisotni člani sveta:  
predsednik Boštjan Bobič Zabreščak, Tanja Mašera, Katja Černuta, Darja Zavec Hauptman, 
Bernarda Jarc, Tanja Uršič, Danica Uršič (njena namestnica Tanja K.), Nataša Koren Štih, Dejan 
Luzar, Peter Kanalec, Katja Bajt, Jerneja Berginc,Vasja Obid, Matej Rot, Andrejka Menič. 
Odsotni: France Lipužič, Andreja Koren in Enisa Bizjak. 
Drugi prisotni: ravnateljica Melita Jakelj (samo v uvodu sestanka, še pred 1. točko dnevnega reda 
je zapustila sejo). 
Sestanek je vodil predsednik Boštjan Bobič Zabreščak. 
 
  
Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. Redne seje 900-4/2016-11. 
3. Imenovanje ravnatelja. 
4. Predlogi in pobude. 
5. Razno. 

 
 

Zapis sestanka: 
 
AD1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
Predsednik ugotovi sklepčnost in predlaga, da se sestanek nadaljuje po priloženem dnevnem 
redu. Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep: 
 

1. Sprejme se predlagan dnevni red. 
 
AD2.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
Predsednik da na glasovanje potrditev zapisnika 1.seje. Po opravljenem javnem glasovanju člani 
in članice soglasno sprejmejo sklep: 
 

1. Potrdi se zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 900-4/2016-11. 
 
AD3.) Imenovanje ravnatelja 
Pred obravnavo točke dnevnega reda, ravnateljica zapusti sejo. 
Predsednik predstavi možnosti izbire kandidata oz. podporo h kandidaturi kandidata za ravnatelja. 
Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep: 
 

1. Podpora h kandidaturi kandidata se izvede z glasovanjem. 
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V nadaljevanju predsednik da na glasovanje podporo izvedbi tajnega načina glasovanja. V javnem 
glasovanju za izvedbo tajnega glasovanja sta se dva (2) predstavnika staršev izrazila ZA,  deset 
(10) predstavnikov staršev se je izrazilo PROTI in vzdržana sta bila dva (2) predstavnika. Sprejel 
se je sklep: 
 

2. Podpora h kandidaturi kandidata za imenovanje ravnatelja se izvede z javnim 
glasovanjem. 

 
Predsednik predstavi kandidate za ravnatelja, ki mu sledi razprava. Po razpravi se je izvedlo javno 
glasovanje, kjer je: 

- kandidatka Suzana Košir prejela nič (0) glasov podpore, 
- kandidat Tadej Braček prejel nič (0) glasov podpore, 
- kandidatka Melita Jakelj prejela trinajst (13) glasov podpore. 

 
Dva (2) predstavnika staršev sta se glasovanja vzdržala. Po opravljenem javnem glasovanju člani 
in članice soglasno sprejmejo sklep: 
 

3. Svet staršev OŠ Simona Gregorčiča za razpisano delovno mesto ravnatelja/ico 
podpira kandidaturo ga. Melite Jakelj. 
 

4. Svet staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid poleg obrazloženega mnenja in 
podpore h kandidaturi ga. Melite Jakelj, poda svoja pričakovanja do novoizvoljenega 
ravnatelja/ico. 
 

5. Potrdi se sklep 900-4/2017-3, mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ico OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid. 

 
AD4.) Predlogi in pobude 
 

- Prihodnje seje naj se začnejo s predlogi in pobudami ali s konkretnimi vprašanji za 
ravnatelja. 

- Točke dnevnega reda, ki vsebujejo gradivo v samem vabilu in so predmet samo 
seznanitve, se premakne proti koncu dnevnega reda. 

- Starši se želijo podrobneje seznaniti z izborom učnih gradiv v posameznem razredu ali 
oddelku pred potrditvijo skupnih nabavnih cen. 

- Starši se pri svojih otrocih pozanimajo o izpolnjenosti delovnih zvezkov in uporabi 
učbenikov. 

- Starši so se na Svet staršev obrnili za dodatna pojasnila o ne prijavi na razpis Zdrav 
življenjski slog. Za dodatna pojasnila se bomo obrnili na ravnateljico. 

 
 
 
Seja sveta staršev je bila zaključen ob 20.00 uri. 

Zapisala:  Predsednik Sveta Staršev OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid: 

Katja Černuta  Boštjan Bobič Zabreščak  
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Pregled sprejetih sklepov Sveta staršev: 
 

1. Sprejme se predlagan dnevni red. 
2. Potrdi se zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 900-4/2016-11. 
3. Podpora h kandidaturi kandidata se izvede z glasovanjem. 
4. Podpora h kandidaturi kandidata za imenovanje ravnatelja se izvede z javnim 

glasovanjem. 
5. Svet staršev OŠ Simona Gregorčiča za razpisano delovno mesto ravnatelja/ico 

podpira kandidaturo ga. Melite Jakelj. 
6. Svet staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid poleg obrazloženega mnenja in 

podpore h kandidaturi ga. Melite Jakelj, poda svoja pričakovanja do novoizvoljenega 
ravnatelja/ico. 

7. Potrdi se sklep 900-4/2017-3, mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ico OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid. 

 
 
Priloge: 
Vabilo 
Seznam prisotnosti 
Sklep Mnenje h kandidaturi za ravnatelja 
 
______________________________________________________________Konec zapisnika__ 


