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{In Archive} izredna dopisna seja sveta staršev OŠ Vič - prosim odgovorite do četrtka ob 10:00
andrej tavcar 
to:
saso.vlah, zdenka.hosta, irena.grlica, zalar.franc
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To: <saso.vlah@osvic.si>, <zdenka.hosta@osvic.si>, <irena.grlica@osvic.si>, <zalar.franc@t-2.net>
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3 Attachments

Spoštovani člani sveta staršev,

na zadnji redni seji sveta staršev (24.09.2014), je svet staršev sprejel sklep, da se o predlogu za razrešitev članice sveta šole ge. Olivere Zec - Pufek, odloči na izredni 
dopisni seji sveta staršev.- zaradi nujnosti razrešitve sedanjega stanja, ki dejansko preprečuje učinkovito zastopanost predstavnikov staršev v svetu šole. Tako bi se v 
primeru razrešitve lahko do naslednje redne seje sveta staršev izpeljal postopek zbiranja kandidatur za nadomestnega predstavnika in na naslednji redni seji izpeljala 
izvolitev, s čimer bi se karseda zmanjšalo obdobje nepopolne zastopanosti staršev v svetu šole.

zato:
sklicujem izredno dopisno sejo sveta staršev, ki bo potekala od torka 21.oktobra 2014 do četrtka 23.oktobra 2014 ob 10:00.

edina točka dnevnega reda je: Glasovanje o razrešitvi ge.Olivere Zec Pufek s funkcije predstavnika staršev v svetu šole OŠ Vič.

Predlog sklepa 201410izr: Svet staršev razrešuje go.Olivero Zec Pufek s funkcije predstavnika staršev v svetu šole OŠ Vič.
Prosim, da se do predloga sklepa opredelite z odgovorom na to elektronsko pošto ("glasujem ZA" oz. "glasujem PROTI") do četrtka, 23.oktobra 2014 ob 10:00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Obrazložitev:
Član sveta staršev g. Robert Koprivec Baumhakl je 29.08.2014 predsedniku sveta staršev podal utemeljen predlog za razrešitev ge. Olivere Zec Pufek z mesta 
predstavnike staršev v svetu šole. V predlogu (priloga 1) je s konkretnimi podatki o udeležbi na sejah v minulem šolskem letu navedel, da se ga. Olivera Zec Pufek - 
kljub vmesnim ustnim opozorilom - ni udeležila velike večine rednih in dopisnih sej sveta šole. 

Svet staršev se je s pobudo seznanil na seji 24.09., vendar zaradi doslednega spoštovanja Pravilnika o delu sveta staršev in Odloka o ustanovitvi zaradi neizkazane 
vročitve pobude ge.Oliveri Zec Pufek o zadevi vsebinsko ni odločal. Sprejel pa je sklep, da se o zadevi odloči na posebej sklicani dopisni seji, potem ko se zagotovi 
nesporno vročitev pobude ge. Oliveri Zec Pufek in se ji omogoči priprava opredelitve glede predloga.

Po preverjanju zapletov glede domnevne neobveščenosti sem na go. Olivero Zec Pufek 12.10.2014 naslovil poziv k predložitvi opredelitve (priloga 2), na katerega je 
ga. Olivera Zec Pufek odgovorila 17.10.2014 (priloga 3).

Kot je razvidno ga. Olivere Zec Pufek, v svojem pisanju ne zanika ali dopolnjuje nobenega od dejstev, ki jih v svojem predlogu navaja g. Robert Koprivec Baumhakl. 
O relevantnosti zapisanega in primernosti nekaterih navedb pa si mora vsakdo ustvariti svoje mnenje sam.

V izogib kakršnimkoli dvomom glede postopka je ravnatelj (kot odgovorni za zakonitost poslovanja šole in njenih organov) za mnenje vprašal odvetniško pisarno OŠ 
Vič, ki ne vidi zadržkov za nameravano odločanje o zadevi na dopisni seji sveta staršev.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Torej - prosim za vaše čimprejšnje glasovanje in vas lepo pozdravljam,

Andrej Tavčar,

predsednik sveta staršev OŠ Vič
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