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ZAPISNIK 
 

5. dopisne seje Sveta zavoda 
od 27. 1. 2021 od 10.00 do 28. 1. 2021 do 15.00 

 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta zavoda 
Vabilu so se odzvali: Irena Soklič, Samo Sitar, Iztok Pesrl, Branka Trpin, Tina Burja, Lidija Vidic, Evgenija 
Vuzem, Nuša Poljanec in Petra Dermota 
Vabilu se niso odzvali: Alenka Korošec, Maša Miklavčič 
 
 
Predlagani dnevni red: 

1. razpis volitev predstavnikov delavcev šole v svet zavoda 

  
 
 

Obrazložitev:  

Glede na sprejeta sklepa sveta zavoda o začetku postopka volitev članov sveta zavoda s 4. dopisne seje, 
ki je potekala od 25.1.2021 od 15.00 do 26.1.2021 do 20.00, in v skladu z 12. členom Poslovnika o delu 
sveta javnega zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, svet zavoda imenuje volilno komisijo, določi dan 
volitev in število predstavnikov delavcev šole, ki se jih voli v svet zavoda. Sklep o razpisu volitev v svet 
zavoda se javno objavi v šoli. 

Člani sveta so s povratnim sporočilom oddali glas k sprejetju vseh sklepov. 

Člani Sveta zavoda so se opredelili: 
 

Soglaša Ne soglaša Se vzdrži Ni glasoval 
9 0 0 2 

 

Sklep 1: Svet zavoda na osnovi določil 46. in 47.  člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, v nadaljevanju ZOFVI, (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in skladno s 6. in 7. členom 
Poslovnika sveta zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled razpisuje redne volitve za izvolitev petih 
predstavnikov delavcev šole (štirih predstavnikov strokovnih delavcev in enega predstavnika delavcev 
tehnično-administrativnih delavcev) za dobo štirih let.  

Sklep 2: Volitve predstavnikov delavcev šole v svet zavoda so neposredne in tajne ter bodo potekale dne 
18. 2. 2021 od 7.30 do 14.30 v zbornici predmetne stopnje.  
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Sklep 3: Svet zavoda imenuje tri člansko volilno komisijo v zasedbi: 

• predsednica - Vesna Kordež, socialna pedagoginja 
• članica - Dana Sušnik, učiteljica razrednega pouka 
• članica - Kristina Kodranov Maroševič, učiteljica predmetnega pouka  

Imenovane se strinjajo z imenovanjem v volilno komisijo.  

Sklep 4: Sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev šole v svet zavoda se na osnovi 12. člena 
Poslovnika sveta zavoda objavi javno v šoli dne 29. 1. 2021 na oglasni deski zbornice predmetne stopnje. 

 
 
 
 
Bled, 28. 1. 2021       Predsednica Sveta zavoda:  

Petra Dermota 
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