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Številka: 900-1/2019/18 

Datum: 30. 8. 2019 

 

 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV, 

ki je bila v petek, 30. 8. 2019, ob 17.30 uri v učilnici matematike 

 
PRISOTNI: starši otrok oz. člani sveta staršev matične OŠ Apače in POŠ Stogovci –  

                      lista prisotnosti je priložena k zapisniku. 

 

ODSOTNI: Aleksander Fišinger, Branka Fluher, Valentina Lebar in Kristina Budja – 

                     vsi opravičeno 

                     Marjetka Bagari, Bogdan Štelcar, Silva Klekl, Jožica Vidnar - neopravičeno 

 

K 1: Pregled in potrditev sklepčnosti 

 

Prisotni so bili 4 redni člani in 2 nadomestna člana. Redna članica Kristina Budja, ki je 

opravičeno manjkala, je sporočila, da se po prejemu vabila in preučitvi gradiva strinja s 

sprejetimi sklepi in daje pozitivno mnenje. S tem je bil Svet staršev sklepčen za pričetek seje.  

 

K 2: Potrditev dnevnega reda 

 

Predsednica Sveta staršev je vse prisotne lepo pozdravila in podala naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. pregled in potrditev sklepčnosti, 

2. predstavitev in potrditev dnevnega reda, 

3. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje, 

4. podaja obrazloženega mnenja o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za delovno mesto  

    ravnatelja OŠ Apače, 

5. pobude, vprašanja in predlogi, 

6. razno. 

 

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 

K 3: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

 

Na seji je bil vsem prisotnim prebran in dan v obravnavo zapisnik prejšnje redne seje, ki je bila 

6. 6. 2019. Po razpravi nihče od prisotnih ni imel nobenih pripomb oz. dopolnitev. 

 

SKLEP: Zapisnik redne seje Sveta staršev, ki je bila 6. 6. 2019 je bil soglasno potrjen. 

 

 

 



K 4: Podaja obrazloženega mnenja o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za delovno mesto 

         ravnatelja OŠ Apače 

 

Predsednica Jasmina Ščap Gungl je vse seznanila, da je bil v mesecu avgustu, zaradi poteka 

mandata, razpis za ravnatelja OŠ Apače. Na razpis je prispela samo ena prijava. Prijavila se je 

dosedanja ravnateljica Violeta Kardinar. V tem primeru mora tudi Svet staršev podati svoje 

mnenje. Vsem je razdelila program vodenja zavoda za naslednje petletno mandatno obdobje, ki 

ga je edina prijavljena kandidatka Violeta Kardinar priložila k vlogi. Podala navodila za 

glasovanje, ki je sledilo. 

 

Glasuje se lahko javno ali tajno. Pred glasovanjem se  naredi 10 minutni premor, da si lahko 

vsi preberejo program vodenja, ki so ga dobili v pogled in ga preučijo.  

 

Člani Sveta zavoda so pred glasovanjem podali še svoje ustno mnenje: 

- Violeta Kardinar je zelo komunikativna,  

- pripravljena je za razne novosti, 

- drži se določenih obljub, 

- vzpostavlja dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi zunanjimi institucijami. 

 

Po dogovoru in odločitvi je sledilo javno glasovanje z dvigom rok. Glasovalo je vseh šest 

prisotnih in opravičena članica Kristina Budja, ki podala pozitivno mnenje pred tem. 

 

SKLEP: Vsi prisotni in ena opravičena članica so dali pozitivno mnenje edini prijavljeni   

                kandidatki dosedanji ravnateljici Violeti Kardinar. 

 

K 5: Pobude, vprašanja in predlogi 

 

Prisotni so podali nekaj pobud in predlogov: 

- glede fotografiranja bi se naj dalo še ponudbe drugih fotografov, fotografiralo naj bi se nekje 

zunaj v okolici šole ali v razredu, ne pa z monotonim ozadjem kot je bilo do sedaj, 

- starši po opomnili na pomanjkljive ponudbe, ki se izvajajo izven pouka in so namenjene  

učenkam; poleg nogometa bi se jim lahko ponudil še kakšen drug šport ali dejavnost kot 

npr. ples, odbojka, košarka, mažoretke…, 

- jutranje varstvo naj bi se zaradi zaposlitev staršev začelo prej, mogoče vsaj ob 5.30, 

- če je otrok zjutraj manj bi mogoče lahko počakali v jedilnici pri kuharici, 

- razne prireditve (novoletne, ob raznih praznikih, zaključne ipd.) naj bi se izvajale popoldan, 

da bi se jih skupaj z otroci lahko udeležili tudi njihovi starši, ki so zaradi zaposlitve 

dopoldan zadržani, 

- nabavile naj bi se garderobne omarice tudi za učence na I. triadi, mogoče s prispevki, 

- glede nabave garderobnih omaric naj bi se podrobno dogovorili na drugi seji, zato naj bo 

tudi ena od točk dnevnega reda. 

 

K 6 Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprav! 

 

Seja je bila končana ob 18.25 uri. 

 

 

 

         Predsednica Sveta staršev  

                       OŠ Apače: 



              Jasmina Ščap Gungl 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


