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Tolmin, 25.05.2010 

 

šol.l.2009-10 

 

ZAPISNIK 5. izredne seje Sveta staršev OŠ Franceta Bevka Tolmin,  ki je bila v torek, 

25.05.2010 ob 19. uri 

 

 

Prisotni: člani Sveta staršev (glej prilogo Seznam volivcev) 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Sveta staršev OŠ Franceta Bevka Tolmin 

2. Osebna predstavitev kandidatov za ravnatelja 

19:05 – 19:20 mag. Primoţ Hvala Kamenšček 

19:20 – 19:35 Vladimir Mavri 

19:35 – 19:50 Iztok Rosič 

3. Imenovanje in potrditev volilne komisije 

4. Tajno glasovanje 

5. Predstavitev izida tajnega glasovanja 

6. Sprejetje Zapisnika o glasovanju in rezultatih glasovanja 

7. Sprejetje Obvestila o izbiri kandidata za ravnatelja 

 

Na seji je bilo prisotnih 25 članov Sveta staršev (od 30). 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev.   

 

 

K1: 

Zapisnik 4. korespondenčne seje je bil prebran pred člani Sveta strašev. 

Na zapisnik 4. korespondenčne seje ni bilo pripomb. 

SKLEP: Zapisnik 4. korespondenčne seje je soglasno sprejet. 

 

K2: 

Predstavitev kandidatov je potekala po abecednem redu kandidatov.  

Najprej se je predstavil mag. Primoţ Hvala Kamenšček. Dva izmed staršev sta mu ob koncu 

predstavitve zastavila vprašanji glede njegovega programa vodenja zavoda. 

Kot drugi kandidat se je predstavil g. Vladimir Mavri. Na njegov program vodenja zavoda sta 

mu bili zastavljeni dve vprašanji. 

Kot zadnji kandidat se je predstavil g. Iztok Rosič. Tudi njemu sta bili zastavljeni dve 

vprašanji. 
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Po koncu predstavitve kandidatov smo si starši izmenjali svoja mnenja. 

 

K3: 

Izvolili smo tričlansko volilno komisijo: 

Predsednica komisije:     Florijana Podgornik 

Član komisije:                 Ivo Tuta 

Članica komisije:            Valentina Ţbogar 

 

SKLEP: Tričlanska komisija je soglasno sprejeta. 

 

K4: 

Razdelili smo 25 glasovnic za glasovanje med 24 prisotnih članov Sveta staršev. 

 

K5: 

Predsednica tričlanske komisije je predstavila rezultate prvega kroga glasovanja (glej 

Zapisnik o glasovanju in rezultatih glasovanja). 

Ker nihče od treh kandidatov ni dobil absolutne večine glasov, se je moralo izvesti drugi krog 

volitev. 

Med vse prisotne člane Sveta staršev je bilo ponovno razdeljenih 25 glasovnic. 

Predsednica tričlanske komisije je predstavila rezultate drugega kroga glasovanja (glej 

Zapisnik o drugem glasovanju in rezultatih glasovanja). 

 

K6: 

Zapisnik o drugem glasovanju in rezultatih glasovanja članov Sveta staršev Osnovne šole 

Franceta Bevka Tolmin je bil glasno prebran. 

Na Zapisnik ni bilo nobene pripombe. 

 

SKLEP: Zapisnik o drugem glasovanju je soglasno sprejet.   

 

K7:  

Iz Zapisnika o rezultatih glasovanja smo oblikovali Obvestilo o izbiri ravnatelja OŠ Franceta 

Bevka Tolmin, da ga posredujemo Svetu zavoda. 

 

SKLEP: Obvestilo o izbiri kandidata za ravnatelja OŠ Franceta Bevka Tolmin je 

soglasno sprejet. 

 

Seja je bila končana ob 21.00. 

 

 

 

 

Zapisničarka:        Predsednica Sveta staršev: 

          

Sonja Kragelj                         Nataša Gabršček 

 

 

 

 


