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ZAPISNIK SESTANKA ČLANOV VOLILNE KOMISIJE ZA VOLITVE V 
SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE HAJDINA 

Štev.: 6009-5/2022-5 

Datum: 3. 6. 2022 

 

Z A P I S N I K 

s sestanka volilne komisije , ki je bil dne 3. 6. 2022 v prostorih šole ob 12:00 uri . 

 

1. Prisotni člani volilne komisije, imenovani na 17. redni seji Sveta zavoda OŠ Hajdina, ki je potekala 

22. 6. 2021:  

 

predsednik/ca: Tatjana Lukovnjak, namestnik/ca: Mojca Ornik Ulbl 
 
članica: Tatjana Pačnik,  namestnik/ca: Martina Klemen 
 
članica: Gordana Ilić, namestnik/ca: Judita Cajnko 
 

2. Komisija je pregledala pisne predloge kandidatov za člane sveta šole, ki so jih vročili  delavci šole 

oz. sindikalna zaupnica. 

Volilna komisija je ugotovila, da so predlagani kandidati podpisali soglasja in bili predlagani v skladu z 

zakonodajo. 

Volilna komisija je potrdila kandidacijsko listo v naslednji sestavi: 

1. Klaudija Kolarič, računovodkinja (kandidatka delavcev matične šole) 
 

2. Jožica Novak, učiteljica RP (kandidatka delavcev matične šole) 
 

3. Renata Gabrovec, vzgojiteljica (kandidatka delavcev vrtca Najdihojca Hajdina), 
 

ki jo bo potrjeno razglasila. 

3. Komisija je sprejele sklep o razglasu volitev in sicer: 

a) Za volitve predstavnikov delavcev v  svet OŠ Hajdina, ki bodo izvedene dne  6. 6. 2022 (predčasne) 

in 7. 6. 2022 (redne) se odreja eno volilno mesto v stari knjižnici OŠ Hajdina, kjer bodo volili vsi volilni  

upravičenci OŠ Hajdina. 
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b) Volišče se bo odprlo ob 7:00 uri, volitve pa bodo trajale do 14:00 ure .  

c) Predčasne volitve bodo dne 6. 6. 2022 od 13:00 ure do 15:00 ure . Udeležijo se jih volilni 

upravičenci, ki bodo  7. 6. 2022 opravičeno odsotni. Za  predčasne volitve se odreja eno volilno mesto 

v stari knjižnici OŠ Hajdina.  

 Volišče se bo odprlo ob 13:00 uri, volitve pa bodo  trajale do 15:00 ure. 

d) Za zaposlene delavce, ki so na dan volitev odsotni zaradi bolniške, se lahko na njihovo izrecno željo  

    izvede glasovanje na domu.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 13:00 uri . 

 

Predsednik/ca volilne komisije: 

Tatjana Lukovnjak 

 

  

 


