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OSNOVNA ŠOLA MIREN
Miren 140 5291 Miren

Telefon: (05)330 24 70

Fax: (05)330 24 81

Na 25. seji Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v torek, 15. 9. 2020, so bili sprejeti
naslednji sklepi:

SKLEP 155/18
Svet zavoda je bil sklepčen. Prisotnih je bilo 8 članov.
Svet zavoda je soglasno, z 8 glasovi ZA potrdil, predlagani dnevni red.
Dnevni red za 25. sejo sveta zavoda je bil sledeči:
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Razpis za nove člane sveta zavoda
3. Razno

SKLEP 156/18
1. Razpisuje se volitve predstavnikov delavcev šole v Svet zavoda OŠ Miren.
2. V svet zavoda se voli 5 (pet) predstavnikov delavcev zavoda, in sicer:





2 predstavnika OŠ Miren,
1 predstavnik POŠ Bilje in POŠ Kostanjevica,
1 predstavnik enot vrtca,
1 predstavnik upravno administrativnih in tehničnih delavcev.

3. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo:
 najmanj 3 delavci in
 reprezentativni sindikat delavcev.
Pisni predlog kandidatov lahko vsebuje največ 5 (pet) kandidatov, kot je opredeljeno v
prejšnji točki tega sklepa.
4. Pisne predloge kandidatov za člane sveta zavoda je potrebno predložiti volilni komisiji
najkasneje v 21-ih dneh od dneva objave tega sklepa, to je do vključno 7.10.2020.
5. Volitve bodo potekale v torek, 3.11.2020, v tajništvu šole, med 7.00 in 15.00.
6. Predčasne volitve bodo potekale v ponedeljek, 2.11.2020, v tajništvu šole, med 7.00 in
12.00.
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7. Postopek volitev vodi volilna komisija v naslednji sestavi:
-

predsednica: Marta Pavlin, namestnica: Adrijana Kodre

-

član: Egon P. Wanek, namestnica: Mojca Šinigoj
članica: Darija Mavrič, namestnica: Marija Božič

8. Volilna komisija se imenuje za 4 (štiri) leta.
9. Ta sklep se objavi na oglasni deski OŠ Miren, podružničnih osnovnih šol in enotah vrtca.

SKLEP 157/18
Svet zavoda je sprejel sklep, da se ustanovitelja in svet staršev obvesti, da sedanjim članom sveta
zavoda preneha mandat 21. 11. 2020 in naj najkasneje do 6. 11. 2020 imenujejo nove
predstavnike v svet zavoda.

Sebastjan Mozetič, l.r.
predsednik Sveta zavoda OŠ Miren

