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Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
OBČINSKEMU SVETU

Zadeva: Imenovanje predstavnikov sveta JZ OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica
OŠ Sodražica se je obrnila na ustanovitelja Občino Sodražica, da imenuje predstavnike v svet
zavoda, ki mu poteče mandat februarja 2019 in se bo na novo konstituiral.
Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne
šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Ur. L. RS št. 78/99 in spremembe) in skladno z Zakonom
o financiranju vzgoje in izobraževanja Svet zavoda sestavljajo:
• trije predstavniki ustanovitelja,
• pet predstavnikov delavcev zavoda,
• trije predstavniki staršev.
Občina Sodražica je z namenom zbiranja predlogov za imenovanje v svet zavoda 7. 1. 2019
objavila Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje predstavnikov. Z javnim pozivom
Občina Sodražica poziva člane občinskega sveta, politične stranke ter občane občine
Sodražica, da podajo svoje predloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet
Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov
občinske uprave oziroma občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Prednost pri
imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so pripravljeni
zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda.
Skladno s Statutom Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) in Poslovnikom Občinskega sveta
Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) prispele predloge obravnava Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) in poda predlog
imenovanj Občinskemu svetu. KMVVI pri tem ni zavezana, da v svoj predlog Občinskemu
svetu vključi prijavljene kandidate. Predstavnike občine v svetu zavoda na predlog KMVVI
imenuje Občinski svet.
Mandat člana sveta traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji
sveta zavoda. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat
zaporedoma.
Svet zavoda ima naslednje naloge: imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program
razvoja zavoda, sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi
nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o izobraževalni problematiki, odloča
o pritožbah v zvezi s statusom učenca, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost
učencev, sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi
splošni akt zavoda, določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in ravnatelju
zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, razpisuje volitve predstavnikov
delavcev svet zavoda, sprejema program razreševanja presežnih delavcev, odloča o
najemanju kreditov, imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah, odloča v soglasju z
ustanoviteljem o sodelovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del, opravlja druge z zakonom ter
drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Pripravila:
Darja Vetrih

Župan občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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Zadeva: Imenovanje predstavnikov sveta JZ OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je na svoji 1. redni seji, dne
15. 1. 2019, obravnavala imenovanje predstavnikov občine v svetu JZ Osnovna šola dr.
Ivana Prijatelja Sodražica in ugotovila, da na javni poziv ni prispel noben predlog.
KMVVI predlaga Občinskemu svetu, da sprejme naslednji
sklep:
Občinski svet občine Sodražica imenuje v svet javnega zavoda Osnovna šola dr.
Ivana Prijatelja Sodražica naslednje člane:
•

Ernest Pirnat, Zavrti 5, 1317 Sodražica,

•

Peter Ogrinc, Prvomajska 24, 1317 Sodražica,

•

Darja Vetrih, Jelovec 10 a, 1317 Sodražica.

Predsednik KMVVI:
Zvonko Janež l. r.

