
 

 
 
 
                  
 

 
Zapisnik 4. dopisne seje  

Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu 
 2016 – 2020, 

ki je potekala po elektronski pošti  
od 27. 3. 2019 od 12.00 do 29. 3. 2019 do 13.00. 

 

 
Članom sveta šole smo vabilo in gradivo za 4. dopisno sejo poslali po elektronski 
pošti 27. 3. 2019 ob 11.28. Seja je potekala od 27. 3. 2019 od 12.00 do 29. 3. 2019 
do 13.00. 
 
Na seji so sodelovali vsi člani. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Pregled in potrditev osnutka zapiska 7. seje Sveta šole Osnovne šole Vrhovci 
v mandatu   2016 – 2020 

2. Predlog za nadomestnega predstavnika šole v upravni odbor šolskega sklada 
3. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za nadomestnega člana v Svet Osnovne 

šole Vrhovci 
 
K točki 1: 
Na osnutek zapisnika 7. seje Sveta šole Osnovne šole Vrhovci v mandatu           
2016 – 2020 je bila podana pobuda, da se zapišejo vsa vprašanja in odgovori na njih. 
 
Sklep št. 1: 
Zapisnik 7. seje Sveta šole Osnovne šole Vrhovci v mandatu   2016 – 2020 se potrdi. 
 
K točki 2: 
Na Predlog za nadomestnega predstavnika šole v upravni odbor šolskega sklada 
niso imeli pripomb. 
 
Sklep št. 2: 
Člani sveta šole potrdijo predlog za nadomestnega predstavnika šole v upravni odbor 
šolskega sklada OŠ Vrhovci. Nadomestni član je Andrej Tihi. 
 
K točki 3: 
Pri Sklepu o razpisu nadomestnih volitev za nadomestnega člana v Svet Osnovne 
šole Vrhovci je bil po soglasnem strinjanju vseh članov Sveta šole, narejen popravek 
pri besedilu sklepa za zamenjavi besedi »in imenovanju« za besedo »za«. 
 
Sklep št. 3: 
Potrdi se: Sklep o razpisu nadomestnih volitev za nadomestnega člana v Svet 
Osnovne šole Vrhovci. 
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