
 
 
 
 
 
 
 

URADNI ZAZNAMEK  
koresponden čnih sej, v  skladu z 61. členom Poslovnika o delu sveta zavoda 

Osnovne šole Vrhovci  
 
 

1. V skladu s sklepom na 9. seji sveta šole, 9. 7. 2009, ko je bil svet šole seznanjen z 
odstopno izjavo članice sveta šole Irene Gerjol Osipovič, smo 5. 8. 2009 sklicali 2. 
korespondenčno sejo sveta šole. Seja je potekala po telefonu med 9.10 in 10.15 s 
točko dnevnega reda: 

 
1. Razpis volitev za nadomestnega člana v svet šole. 

 
Po telefonu se je oglasil le g. Pleše, zato je bila seja nesklepčna. 
 
 
 
2. V skladu z 29. členom Poslovnika o delu sveta zavoda Osnovne šole Vrhovci je 

bila zaradi nesklepčnosti v roku 7 dni ponovno sklicana korespondenčna seja 
sveta šole, in sicer 12. 8. 2009 z isto točko dnevnega reda: 

 
1. Razpis volitev za nadomestnega člana v svet šole. 

 
Po telefonu sta se oglasili ga. Obran in ga. Vodušek. Seja je bila ponovno 
nesklepčna. 
 
 
 
3. Ponovno smo v skladu z 29. členom poslovnika sklicali sejo v roku 7 dni – 19. 8. 

2009, po elektronski pošti. Točka dnevnega reda: 
 

1. Razpis volitev za nadomestnega člana v svet šole. 
 
V roku (do 20. 8. 2009 do 10.00) so svoje mnenje posredovali člani sveta šole: 
Obran, Horvat, Vodušek, Umek-Jenko, Krašovec in Pleše. 
 
Seja je bila sklepčna, zato smo v zbornici na oglasno desko objavili razpis za volitve 
za nadomestnega člana v svet šole s predvidenim datumom volitev 8. 9. 2009. 
 
 
 
4. 21. 8. 2009 je na svet šole odstopno izjavo naslovila predsednica sveta šole 

Nataša Golec, zato smo 21. 8. 2009 po elektronski pošti sklicali sejo sveta šole, 
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saj smo zaradi racionalizacije postopka želeli izpeljati volitve za obe nadomestni 
članici hkrati. Točka dnevnega reda: 

 
1. Razpis volitev za 2 nadomestni članici – predstavnici zaposlenih v svet šole. 

 
Svoje mnenje so pravočasno posredovali člani sveta Umek-Jenko, Fatur, Vodušek in 
Krašovec, članici Horvat in Obran sta se z razpisom strinjali, vendar sta odgovor 
poslali z zamudo.  
 
 
 
5. V skladu s spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja – ZOFVI-H (Ur. l. RS, št. 58/09), ki je začel veljati 11. avgusta 2009 
smo zaradi racionalizacije postopka sklicali korespondenčno sejo sveta šole po 
elektronski pošti 28. 8. 2009, z naslednjo točko dnevnega reda: 

 
1. Sprememba razpisa volitev – volitve 4 članov – predstavnikov delavcev v svet 

šole – datum volitev 22. 9. 2009. 
 

Pravočasno (do 31. 8. 2009 do 10.00) so svoje odgovore posredovali člani sveta 
šole: Horvat, Krašovec, Obran in Pleše. 
 
 
 
6. 2. 9. 2009 smo člane sveta šole obvestili, da je svet šole 31. 8. 2009 prejel pobudo 

predsednice sveta staršev – ge. Udovč za sklic seje sveta šole s točko dnevnega 
reda: 

  
1. Ponovni postopek imenovanja ravnatelja. 

 
Člane sveta smo prosili za mnenje ali se strinjajo, da to točko uvrstimo na dnevni red 
1. seje sveta šole, ki je predviden zadnji teden v septembru. Članice Horvat, Obran in 
Krašovec so se s predlogom strinjale (Obran z zamudo). 
 
 
7. Na opozorilo g. Faturja smo zaradi napačnega tolmačenja sklepčnosti sej 

nekaterih članov sveta šole na pravno službo Ministrstva za šolstvo in šport 
naslovili vprašanje, kdaj je seja sveta šole sklepčna. Iz odgovora Ministrstva za 
šolstvo in šport smo ugotovili, da bi bilo potrebno za sklepčnost sej potrebnih vsaj 
pet (5) glasov, kar pa v našem primeru ni bilo. Zaradi omenjene napake smo 
sklepe razveljavili in sklicali novo korespondenčno sejo  21. 9. 2009, na kateri smo 
dali na glasovanje naslednje sklepe: 

 
1. Ugotovi se, da nadomestne volitve za nadomestno članico sveta šole (Ireno 

Gerjol Osipovič) dne 8. 9. 2009 niso bile izvedene. 
 
2. Ugotovi se, da je članici in predsednici sveta šole, ge. Nataši Golec zaradi 

odstopa prenehal mandat (5. odstavek 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda za osnovnošolsko izobraževanje Osnovne 
šole Vrhovci 



3. Svet sprejme sklep o razpisu nadomestnih volitev za 2 člana – predstavnika 
delavcev v svet šole – datum volitev 16. 10. 2009. 

 
Svoje strinjanje s sklepi so pravočasno oddali člani Horvat, Obran, Pleše, Umek-
Jenko, Fatur in Krašovec. V zbornico smo na oglasno desko objavili sklep o razpisu 
nadomestnih volitev za 2 člana – predstavnika delavcev v svet šole – datum volitev 
16. 10. 2009. 
 
 
 
                     Namestnica predsednice sveta šole 
                                                                                        Nevenka Krašovec 
          
 

 
 
 
                                                                                                            


