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Svet staršev javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ Hajdina, Spodnja Hajdina 24, 

2288 Hajdina,  je na svoji 6. izredni seji, dne 29.12.2020 sprejel naslednji 

 

SKLEP ŠT. 20 O RAZPISU VOLITEV PREDSTAVNIKOV STARŠEV V SVET ZAVODA 

 

1. Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ 

Hajdina se izvedejo dne 4.1.2021, med 17.00 in 19.00 uro v Domu krajanov Skorba. 

 

2. Volitve morajo biti organizirane tako, da bo zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna 

komisija na željo staršev, ki se volitev ob v 1. točki tega sklepa določenem dnevu in uri ne 

bodo mogli udeležiti, zagotovi možnost predčasnih volitev. 

 

3. V svet zavoda OŠ Hajdina se voli tri predstavnike staršev, in sicer dva predstavnika staršev 

iz OŠ Hajdina in en predstavnik staršev iz Vrtca Najdihojca Hajdina. 

 

4. Za izvedbo volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo: 

 

- Predsednik komisije g. Stanislav Planinšec in njegov namestnik g. Matej Verbajs, 

- Član komisije ga. Jasmina Horvat in njena namestnica ga. Sabina Krajnc, 

- Član komisije g. Andrej Žumer in njegova namestnica ga. Nataša Furek. 

 

5. Pravico predlagati kandidate za predstavnike staršev v Svet zavoda imajo najmanj trije 

predstavniki staršev iz Sveta staršev OŠ Hajdina. 

 

Predlogi kandidatov za predstavnika staršev v Svet zavoda morajo biti predloženi 

predsedniku volilne komisije, g. Stanislavu Planinšecu, najkasneje do 31.12.2020 do 20.00 

ure. Predlogi morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in priloženimi pisnimi soglasji 

h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 

 

6. Za izvedbo volitev se smiselno uporabljajo določbe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

– izobraževalnega zavoda OŠ Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2010, 

25/2011, 48/2013), ki določejo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

 

Pri izvedbi volitev je potrebno upoštevati veljavne ukrepe vlade RS in priporočila NIJZ za 

zajezitev okužb z virusom  SARS-CoV-2. 

 

7. Ta sklep začne veljati takoj, in se javno objavi v zavodu. 

 

Dne, 29.12.2020 

                                                                              predsednik Sveta staršev OŠ Hajdina                                                                                                                                                                                               

                                                                          Albin Dobnik l.r. 

 

 


