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Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

Uskladitev mandatov članov Sveta zavoda OŠ Miren 

 

Gradivo za obravnavo na seji 35. redni seji 

Točka dnevnega reda 8. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljalec gradiva Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

Poročevalec Mauricij Humar, župan 

Pristojno delovno telo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

 

         ŽUPAN 
             Mauricij Humar  
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Na podlagi 12. člena in v skladu s 26. členom Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Miren (Uradni list RS, št. 43/2008, 76/2009, 79/2016) in 17. členom 

Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski 

svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 35. redni seji, dne 28. 3. 2018 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotovi, da se je Svet zavoda OŠ Miren konstituiral 

na seji, dne 4. 10. 2016. Od tega dneva začnejo teči mandati članov sveta zavoda, ne glede 

na sklepe o imenovanju posameznega člana sveta zavoda. 

 

II. 

Sebastjan Mozetič in Vojko Urdih se ponovno imenujeta za člana Sveta zavoda OŠ Miren. 

Njun mandat traja do konca mandata Sveta zavoda OŠ Miren. 

 

III. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 1002-0008/2018-2 
Datum: 28. 3. 2018 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Že nekaj let se pri imenovanjih predstavnikov Občine Miren-Kostanjevica v javnih zavodih, 

javnih podjetjih, javnih skladih itd. v praksi dogaja, da se po vsakih lokalnih volitvah, ko 

nastopi mandat nov občinski svet, na novo imenuje tudi predstavnike občine v organih 

navedenih pravnih subjektov (svetih zavodov, nadzornih svetih itd.). Ta praksa pa s 

pravnega stališča ni vedno pravilna, saj po večini mandati predstavnikov občine v teh 

organih niso vezani na mandat občinskega sveta. Zato je potrebno pri vsakokratnem 

imenovanju preveriti pravila organa (odlok, statut, družbena pogodba itd.), v katerega 

se predstavnik imenuje, in glede na slednja izvesti postopek imenovanja. Mandat 

predstavnika občine je torej odvisen od mandata organa, v katerega se imenuje. 

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je imenoval v Svet zavoda OŠ Miren, kot 

predstavnike ustanovitelja, Sebastjana Mozetiča s sklepom št. 011-1/2014-10 z dne 26. 11. 

2014, Vojka Urdiha pa s sklep št. 014-0033/2014-3 z dne 3. 4. 2014. V skladu s 26. členom 

Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren (v nadaljevanju: 

odlok) se svet zavoda konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in 

njegovega namestnika, in od tega dneva začne teči mandat sveta zavoda. Svet zavoda v 

sedanji sestavi je bil konstituiran 4. 10. 2016 in s tem datumom se morajo uskladiti tudi 

mandati članov sveta zavoda, ne glede na datume, navedene v sklepu občinskega sveta o 

imenovanju posameznega člana sveta zavoda. 

 

V odloku tudi ni določeno, da so mandati članov sveta zavoda odvisni od mandata 

občinskega sveta. Zato se bo mandat posameznega člana, ki je trenutno občinski svetnik, v 

svetu zavoda nadaljeval, tudi če ta oseba, po lokalnih volitvah v novembru 2018, ne bo več 

izvoljena za občinskega svetnika. 

 

Zadevo je obravnavala pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 

odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotovi, da se je Svet zavoda OŠ Miren 

konstituiral na seji, dne 4. 10. 2016. Od tega dneva začnejo teči mandati članov sveta 

zavoda, ne glede na sklepe o imenovanju posameznega člana sveta zavoda. Sebastjan 

Mozetič in Vojko Urdih se ponovno imenujeta za člana Sveta zavoda OŠ Miren. Njun 

mandat traja do konca mandata Sveta zavoda OŠ Miren. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


