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OBČINSKI SVET 
KOMISIJA ZA MANDANTNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

Številka:  014-3/2020-2 

Datum: 5. 5. 2020 

 

ZAINTERESIRANI JAVNOSTI, 
VODJEM SVETNIŠKIH SKUPIN IN  
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
ZADEVA: Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Medvode 
 
Spoštovani! 
 
Svet Osnovne šole Medvode je ustanoviteljico obvestil, da bo Svetu Osnovne šole Medvode 20. junija 
2020 potekel mandat. Na podlagi določil 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (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, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 – Zvaj, v 
nadaljevanju ZOFVI) ter 8. in 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Medvode (Uradni list RS, št. 13/17) Občina Medvode kot ustanoviteljica v svet imenuje 
tri (3) predstavnike ustanovitelja. Člane sveta, ki so predstavniki ustanovitelja imenuje občinski svet. 
Za člana sveta – predstavnika ustanovitelja je lahko imenovana le oseba, ki ima v času imenovanja 
stalno bivališče v šolskem okolišu.   

 
Prosimo vas, da do 15. 5. 2020 posredujete vaš predlog kandidata/kandidatke na priloženem 
izpolnjenem obrazcu za kandidaturo in obrazložitvijo. 
 
Kandidatura mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek kandidata/kandidatke, datum rojstva, 
naslov stalnega prebivališča, št. telefona, izobrazba, zaposlitev, E-naslov, obrazložitev, predlagatelj, 
podpis predlagatelja in obvezno podpisano soglasje kandidata/kandidatke. 
 
Upoštevane bodo vse kandidature, ki bodo oddane s priporočeno pošto, do petka 15. 5. 2020 do 
štiriindvajsete ure, na naslov: Občina Medvode, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma vročene v sprejemno pisarno 
Občine Medvode, do 15. 5. 2020, v času uradnih ur (do trinajste ure), v zaprti ovojnici, s pripisom: 
NE ODPIRAJ – Predstavnik Občine Medvode v Svetu OŠ Medvode.                                                                                                 
 
Nepopolnih kandidatur komisija ne bo obravnavala!                                            
                                                                                
 

Predsednica komisije 
         Darinka Verovšek, l. r.  
Priloga:  
- obrazec za kandidaturo 


