PREDLOG
Občinski svet Občine Polzela, je na podlagi 24. točke drugega odstavka 15. člena Statuta Občine
Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, št. 4/16) na …….. seji dne ………….., sprejel
naslednji

SKLEP
o imenovanju članov sveta II. Osnovne šole Žalec

I.
V svet zavoda II. Osnovne šole Žalec, se kot predstavnika soustanoviteljic Občin Braslovče,
Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za mandatno obdobje 2017-2021 imenujeta:
- predstavnica iz Občine Prebold: Tjaša Skočaj Klančnik, Latkova vas 60 c, 3312 Prebold
- predstavnik iz Občine Vransko, katerega bo imenoval Občinski svet Občine
Vransko.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Polzela, …………….....
Številka: ………………

Jože Kužnik
Župan

O b r a z l o ž i t e v:

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Žalec (Uradni list RS št.
6/97, 63/01, 112/08, 85/10) v 8. in 9. členu določa, da Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 5 predstavnikov delavcev
- 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta
so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov
staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo njihovi občinski sveti. Občina Žalec imenuje enega
predstavnika, dva predstavnika pa imenujejo preostali ustanovitelji po medsebojnem pisnem
dogovoru.
Mandat novim članom nastopi 6. 3. 2017, v skladu z dogovorom med župani Občin Braslovče,
Prebold, Polzela, Tabor, Vransko iz leta 2001, pa je za imenovanje enega predstavnika v novem
mandatu pristojna Občina Prebold, drugega predstavnika pa imenuje Občina Vransko.
Občina Prebold je predstavnika imenovala na seji občinskega sveta dne 20. 1. 2017, in sicer
Tjašo Skočaj Klančnik, Latkova vas 60 c, 3312 Prebold. Občina Vransko pa bo predstavnika
imenovala na seji občinskega sveta dne 14. 2. 2017.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela sklep, da se občinskemu
svetu predlaga, da za člana sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec potrdi
predstavnika, katera bosta imenovala Občinski svet Občine Prebold in Občinski svet Občine
vransko.
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