
 

PREDLOG: 
 
Na podlagi  48. člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 2/15 - odl. US), 13. in 16. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica v 
Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 32/07 in 29/09)  in 16. člena Statuta Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10 in 12/14) je Občinski svet Občine 
Sveta Trojica, na _____________ seji, dne _____________ , sprejel 
 

SKLEP 

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA  

V SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SVETA TROJICA IN  

V VOLILNO KOMISIJO ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA 

 
1. člen 

 
Za predstavnike ustanoviteljice Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se v Svet zavoda Osnovne 
šole in vrtca Sveta Trojica imenujejo: 
 

1. Marija Kšela (občanka); 
2. Andreja GUNGL (občanka); 
3. Valerija TROJNER (občinska uprava). 

 
2. člen 

 
Za predstavnika ustanovitelja se v Volilno komisijo za volitve predstavnikov v Svet zavoda Osnovne 
šole in vrtca Sveta Trojica imenujeta: 
 

1. Drago Slanič (občinski svetnik); 
2. Jasmina Trojner Kraner (občinska svetnica). 

 
3. člen 

 
Mandat članov Sveta zavoda OŠ in vrtec Sv. Trojica in Volilne komisije za volitve predstavnikov v 
Svet zavoda, traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja. 

 
4. Člen 

 
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v 
Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica in v Volilno komisijo za volitve predstavnikov v Svet 
zavoda, številka: 609-1/2011 – 12 z dne 07.07.2011.  

 
5. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  609-1/2015 
Datum:    _________ 
            Župan  

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
           Darko FRAS, univ.dipl.prav. 



 

OBRAZLOŽITEV 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 22. maja 2015 na spletni strani in oglasni 

deski Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavila Javni poziv za posredovanje predlogov za 

imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica. Rok za 

oddajo vlog je bil,  do vključno 8. junija  2015, do 15.00 ure. Na 4. redni seji, ki je bila 9. junija, je 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, prejete vloge obravnavala in pripravila 

predlog članov, ki jih predlaga Občinskemu svetu v imenovanje. Prispeli so trije predlogi za 

imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ in vrtec Sv. Trojica ter dva predloga za 

imenovanje predstavnika ustanovitelja v Volilno komisijo za volitve predstavnikov v Svet zavoda in 

vrtec Sv. Trojica. 

 

V skladu s 13. in 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega – izobraževalnega in vzgojno – varstvenega 

zavoda Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica  ter  na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, Občinski Svet občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,  imenuje 3 predstavnike občine 

ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole in vrtca Sveta Trojica.  

 

Svet zavoda upravlja Javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod OŠ in vrtec Sv. Trojica, 

sestavljajo pa ga predstavniki ustanovitelja (3 predstavniki), predstavniki delavcev zavoda (5 

predstavnikov)  in predstavniki staršev (3 predstavniki), torej skupaj 11 članov. Mandat članov traja 4 

leta. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Člani sveta izmed 

sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov 

svojih članov.  

 

V skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Svet javnega 

vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca 

oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o 

samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava 

poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, 

dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, 

o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, 

obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, 

šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, 

dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

 

V skladu s 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega – izobraževalnega in vzgojno – varstvenega 

zavoda Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica so lahko v volilno komisijo imenovani tudi predstavniki 



 

ustanovitelja. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sta predlagana dva 

člana v volilno komisijo Sveta zavoda OŠ in vrtec Sv. Trojica. Volilno komisijo imenuje Svet zavoda 

s sklepom, kateremu morajo biti priložena predhodno pridobljena pisan soglasja imenovanih članov. 

 

Volilna komisija vodi postopek volitev, pripravi zapisnik ter poročilo o poteku in izidu volitev. 

Mandatna doba volilne komisije traja 4 leta. V času mandata sveta zavoda vodi tudi postopke pri 

morebitnih volitvah nadomestnih članov v primerih, ko posameznim predstavnikom delavcev v svetu 

zavoda mandat predčasno preneha. V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta zavoda, se 

izda sklep o razpisu nadomestnih volitev v najkrajšem možnem času, praviloma takoj, ko se ugotovi, 

da je mandat članu prenehal. 

 

Občinskemu svetu se predlaga, da se sprejme sklep kot je predlagan. 


