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ZADEVA: POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV 

 

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja poziva, da ji posredujete 
predloge za: 
 

 tri (3) predstavnike, predstavnice ustanovitelja v svet javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnova šola Petrovče 

 
 »Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 
– 3 predstavniki ustanovitelja, 
– 5 predstavnikov delavcev (4 delavci iz matične šole Petrovče in 1 delavec iz podružnice Trje), 
– 3 predstavniki staršev.« 

Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko 
zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas, 
dokler ima njihov otrok status učenca. 
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni 
drugače določeno.« 

 

 tri (3) predstavnike, predstavnice ustanovitelja v svet javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnova šola Šempeter v Savinjski dolini 

 
 »Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 
– 3 predstavniki ustanovitelja, 
– 5 predstavnikov delavcev 
– 3 predstavniki staršev. 
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov 
otrok status učenca. 
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni 
drugače določeno.« 
 
Predlagatelj mora predlog za imenovanje predstavnika, predstavnico ustanovitelja 
obrazložiti.  
 
Seznam dosedanjih predstavnikov ustanovitelja in navodilo za delo predstavnika ustanovitelja je 
objavljeno na spletni strani Občine Žalec (Občinski svet) https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/ 
 
Predloge posredujte na elektronski naslov Občine Žalec: glavna.pisarna@zalec.si ali po pošti 
na naslov: Občina Žalec, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec do 14. maja 2021 do 12. ure. 
 
 
Posredovano po e pošti: 

 Članom občinskega sveta 

 zbirka dokumentarnega gradiva  
 

V vednost: 

 Županu Občine Žalec 

 Direktorici občinske uprave 

 Vodji Urada za negospodarske javne službe 
 

Objavljeno na spletni strani Občine Žalec 

PREDSEDNIK 
Viktor Mitov l. r. 
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