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ČLANI OBČINSKEGA SVETA 

POLITIČNE STRANKE IN  

OBČANI OBČINE DOBJE 
 

POZIV 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovan ja poziva člane ob činskega 
sveta, politi čne stranke in ob čane Občine Dobje, da podajo predlog za najve č  3 (tri)  
predstavnike ustanovitelja v svet zavoda JZ OŠ Dobj e za mandatno obdobje 4-ih let 
in sicer  2016 – 2020.   
 
Občina  Dobje je ustanoviteljica Javno vzgojnega - izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Dobje. Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.  
 
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 

- trije predstavniki ustanovitelja (Občine Dobje) 
- pet predstavniki delavcev zavoda 
- trije predstavniki staršev 

 
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali 
občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša (Brezje pri Dobjem, 
Dobje pri Planini, Gorica pri Dobjem, Jezerce pri Dobjem, Lažiše, Presečno, Ravno, 
Repuš, Slatina pri Dobjem, Suho, Škarnice, Večje Brdo, Završe pri Dobjem). 
 
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. 
izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat.  
 
26.11. 2016 predstavnikom Občine Dobje poteče mandat v Svetu zavoda OŠ Dobje, zato 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja poziv za podajo predlogov 
za 3 (tri) predstavnike Občine Dobje za člane sveta zavoda OŠ Dobje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo po pregledu prispelih predlogov 
za predstavnike Občine Dobje v Svet zavoda OŠ Dobje, v skladu z določili Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobje (Ur.l RS, št. 
60/99), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobje (Ur.l. RS, št. 75/07), Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Dobje (Ur.l. RS, št. 32/10) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobje (Ur.l.RS, št. 
37/2007) le-te pregledala in občinskemu svetu prodala predlog kandidatov za predstavnike 
ustanovitelja Občine Dobje v svet zavoda OŠ Dobje.  
 



 

Za volitve in imenovanja je pristojen Občinski svet Občine Dobje. Volitve se opravijo po 
določbah Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobje (Ur. l. RS, št. 37/2007). Kandidat je 
izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala večina članov sveta in je zanj glasovala večina 
tistih članov, ki so glasovali. 
 

Predlagatelji lahko podajo predloge za največ 3 (tri) predstavnike Občine Dobje v Svet 
zavoda OŠ Dobje. Predlogom mora biti priloženo soglasje predlaganih kandidatov. 
Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda JZ OŠ Dobje imenuje Občinski svet.  
 

Predlagani morajo biti državljani Republike Slovenije, na dan glasovanja dopolniti 18 let.  
 
Predlog  za PREDSTAVNIKA OB ČINE DOBJE V SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE 
DOBJE mora vsebovati:  

• Navedbo predloga (za predstavnika Občine Dobje v svet zavoda OŠ Dobje) 
• ime in priimek predlaganega predstavnika  
• datum rojstva  
• naslov stalnega prebivališča: 

� občina  
� kraj  
� ulica  
� hišna št.  
� poštna št.  

• krajša predstavitev z utemeljitvijo predloga 
 

Predlogu mora biti priloženo pisno SOGLASJE PREDLAG ANEGA PREDSTAVNIKA 
 

Rok za oddajo predlogov pri čne teči od 20.10.2016 in se zaklju či 28.10.2016 
ob 12.00 uri. 
 

Oddaja oz. dostava predlogov:  
Pozivamo vas, da do  28.10.2016 do 12. ure  posredujete svoj predlog za:  
⇒ predstavnika/e Občine Dobje v Svet zavoda OŠ Dobje  
 

Podan predlog mora vsebovati zgoraj navedene vsebine in prilogo. Predlagatelji predloge 
pošljite ali osebno, v zaprti kuverti dostavite na naslov:   
 

OBČINA DOBJE 
OBČINSKI SVET OBČINE DOBJE 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovan ja 
Dobje pri Planini 26 
3224   Dobje pri Planini 
S pripisom: »Predstavnik Ob čine Dobje v Svet zavoda OŠ Dobje« 
  

OBRAVNAVANI BODO SAMO POPOLNI PREDLOGI (SOGLASJE PR EDLAGANIH    
JE OBVEZNA PRILOGA), KI BODO PRISPELI NA SEDEŽ KOMI SIJE DO 28.10.2016  
DO 12. URE. PREDLOGI PRISPELI PO TEM DATUMU OZ. URI  SE BODO ŠTELI KOT 
PREPOZNI IN BODO ZAVRŽENI.   
 

Za komisijo pripravila. 
Občinska uprava občine Dobje 
Andreja Gradič dipl. ekon 
 

Predsednik komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja  

Branko Uduč 
l.r.  

 


