
 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 
www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

 
Številka: 0141-0012/2020-2 
Datum: 6. 10. 2020 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 
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Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; 

Uradni list RS, št. 16/07 - UPB in nasl.), 12. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren (Uradni list RS, št. 43/08, 76/09, 79/16) in 17. 

člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski 

svet Občine Miren-Kostanjevica na 14. redni seji, dne 15. 10. 2020 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

o imenovanju članov Sveta zavoda Osnovna šola Miren 

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje  

_______________________ 

_______________________ in 

_______________________ 

za predstavnike ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovna šola Miren, za obdobje štirih let. 

 

II. 

Mandat imenovanih članov sveta zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje sveta zavoda. 

 

III. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 0141-0012/2020-3 
Datum: 15. 10. 2020 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Dne 20. 11. 2020 sedanjim članom Sveta zavoda OŠ Miren (v nadaljevanju: svet zavoda) 

preneha mandat. Prejeli smo poziv predsednika sveta zavoda za imenovanje novih 

predstavnikov Občine Miren-Kostanjevica v svetu zavoda, za obdobje štirih let. 

 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren javni 

zavod upravlja 11-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet 

predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Člani sveta zavoda so imenovani 

oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta 

zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. 

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski svet v skladu s svojimi akti. V skladu 

s 25. členom Statuta Občine Miren-Kostanjevica je za kadrovska vprašanja pristojna 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki občinskemu svetu predlaga 

kandidate za predstavnike Občine Miren-Kostanjevica v svetu zavoda. 

 

Pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zadevo obravnavala in 

odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


