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Na podlagi 47. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in  

Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ljubo Šercer (Ur. L. RS, št. 

68/2016) je Svet OŠ Ljubo Šercer (v nadaljevanju svet zavoda) na svoji 6. redni seji v 

šolskem letu 2019/20 dne 3.6.2020 sprejel 

 

SKLEP O RAZPISU VOLITEV PREDSTAVNIKOV V SVET OŠ LJUBO ŠERCER 
 

1. V Svet OŠ Ljubo Šercer se imenuje 11 predstavnikov: 
• trije (3) predstavniki ustanovitelja, 
• trije (3) predstavniki staršev in 
• pet (5) predstavnikov delavcev šole. 

 
 

2. Predstavniki delavcev – člani sveta zavoda bodo imenovani za mandatno 
obdobje štirih let (od 29.9.2020). 
 

3. Svet zavoda pozove ustanoviteljico, da imenuje člane sveta – predstavnike 
ustanoviteljice. 

 
4. Volitve članov sveta – predstavnikov delavcev se izvedejo dne 10.9.2020 v 

prostorih OŠ Ljubo Šercer. Predčasne volitve za delavce, ki bi na dan izvedbe 
glasovanja bili odsotni, bodo 9.9.2020. 
 
Rok za oddajo predlogov je od 1.9. do 8.9.2020. 

 
5. Kandidat za člana sveta – predstavnika delavcev je lahko zaposleni na šoli, ki 

ga predlagajo najmanj trije zaposleni.  
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6. Volitve članov sveta – predstavnikov staršev se izvedejo dne 10.9.2020 v 
prostorih OŠ Ljubo Šercer. Predčasne volitve za starše, ki bi na dan izvedbe 
glasovanja bili odsotni, bodo 9.9.2020. 
Rok za oddajo predlogov je 1.9. do 8.9.2020. 
 

7. Kandidat za člana sveta – predstavnika staršev je lahko le član sveta staršev, 
ki ga predlagajo najmanj trije člani sveta staršev. 
 

8. Imenuje se volilna komisija v naslednji sestavi: 
- za predsednika/co: Sandra Rusec Belaj 
- za namestnika predsednika: Natalija Česnik Zobec 
- za člana: Anita Marinko 
- za namestnika člana Valerija El Habashy 
- za člana: Jožica Grmič 
- za namestnika člana: Peter Novak 
 
 
Izjave članov o pristanku na članstvo v volilni komisiji so priloge tega sklepa. 
 
 

9. Članom volilne komisije se vročijo pismeni odpravki sklepa o imenovanju. 
 

10. Volilna komisija izvede tako volitve članov sveta – predstavnike delavcev kot 
tudi volitve članov sveta zavoda – predstavnike staršev.  

 
 
 
 

Barbara Šlemer, 
predsednica sveta zavoda 

 
V vednost: 

- oglasna deska v zbornici šole 

- arhiv sveta zavoda 

- volilni komisiji 

- ustanoviteljici 
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