
 

 

 

 

ZAPISNIK 2. SREČANJA ČLANOV SVETA STARŠEV  

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

Datum: 23 .4. 2019 (torek) ob 17.00 uri 

Kraj: večnamenski prostor in glasbena učilnica OŠ Miška Kranjca  

 

DNEVNI RED: 

Prvi del srečanja (večnamenski prostor): 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti 

2. Predstavitev dveh ustreznih kandidatov za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice 

našega zavoda 

Drugi del srečanja (Učilnica GV): 

3. Dokonstituiranje Sveta staršev zavoda OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

4. Potrditev dnevnega reda 

5. Podaja mnenja po 53. a členu ZOFI (Uradni list RS 16/2007 – uradno prečiščeno 

besedilo in spremembe) 

6. Mnenje in pobude staršev 

7. Razno 

 

 

 

AD. 1) Prvi del srečanja je vodil g. Štefan Jaklin, predsednik Sveta zavoda.  

AD. 2) Vodja srečanja je dal možnost kandidatom za ravnatelja OŠ Miška Kranjca Velika 

Polana, da se predstavijo. Najprej se je predstavil g. Stanko Čerpnjak, nato ga. Danijela 

Apatič. Po predstavitvama je bil na voljo čas za vprašanja, na katera sta oba kandidata tudi 

odgovorila. 

AD. 3) Drugi del srečanja je vodila predsednica ga. Renata Jeneš, predsednica Sveta staršev. 

Dokonstruiranje Sveta staršev je bilo zaradi izvolitve novega člana kot predstavnika vrtca,  

namesto gospoda Nenada Kekiča, gospa Danijela Belovič. Ugotovili smo, da nas je od 13 

članov 1 opravičeno odsoten.  

AD. 4) Z dvigom rok smo soglasno potrdili dnevni red. 

AD. 5) Predstavnica Sveta staršev je prebrala 53. a člen zakona ZOFI, nato pa vprašala, če 

bomo danes odločali o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja zavoda OŠ Miška Kranjca in 

ali bo to glasovanje javno ali tajno. Soglasno z dvigom rok smo se odločili, da bo glasovanje  



 

 

 

 

že na tokratnem srečanju in da bo javno. Predstavnica Sveta staršev nas je opozorila, da 

moramo  mnenje podati v 20 (dvajsetih) dneh po predstavitvi kandidatov. Po kratki razpravi 

(ugotovili smo, da sta oba kandidata ustrezna, obžalovali, da učenci izgubijo res dobro 

učiteljico in ker so do sedaj vsi »zunanji« ravnatelji odšli, smo izbrali nekoga »domačega«) 

smo se odločili, da podpremo go. Danijelo Apatič za ravnateljico OŠ Miška Krajnca Velika 

Polana. Glasovali smo z dvigom rok: 3 člani Sveta staršev so bili za g. Stanka Čerpnjaka, 7 

članov Sveta staršev je bilo za ga. Danijelo Apatič in en član Sveta staršev se je vzdržal 

glasovanja. 

Isti dan smo tudi izdali sklep, s katerim se ugodi Vlogi za pridobitev mnenja pri imenovanju 

ravnatelja/ravnateljice zavoda OŠ Miška Kranjca Velika Polana. 

AD. 6) Pri mnenjih in pobudah smo si starši bili enotni, da imamo občutek, da se naših mnenj 

in pobud ne upošteva (npr. pobude in mnenja iz zapisnika dne 27. 9. 2018), zato pozivamo, da 

poda šola pisno mnenje k upoštevanju mnenj in pobud. 

AD. 7) Izjav pri točki Razno ni bilo. 

 

Priloge: 

1. Lista prisotnosti 2. srečanja Sveta staršev. 

2. Sklep, v katerem se ugodi Vlogi za pridobitev mnenja pri imenovanju ravnatelja/ice 

zavoda OŠ Miška Kranjca Velika Polana.  

 

Predstavnica Sveta staršev se je zahvalila za prisotnost in glasovanje. 

Seja se je zaključila ob 18:25 uri. 

 

Zapisnik napisala:       predsednica Sveta staršev 

Monika Matjašec        ga. Renata Jeneš 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Na 2. srečanju Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 zavoda Osnovne šole Miška Kranjca 

Velika Polana, ki je bil 23. 4. 2019, je svet staršev sprejel  

SKLEP 

v katerem se ugodi Vlogi za pridobitev mnenja pri imenovanju ravnatelja/ravnateljice zavoda 

OŠ Miška Kranjca Velika Polana.  

Na podlagi javnega glasovanja smo podali mnenje o imenovanju ravnatelja/ravnateljice 

zavoda OŠ Miška Kranjca Velika Polana, in sicer smo glasovali za ga. Danijelo Apatič, 

Kranjčeva 8, 9224 Turnišče. 

 

Velika Polana, 23. 4. 2019            predsednica Sveta staršev OŠ Velika Polana 

         ga. Renata Jeneš 

 


