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Številka: 603-0004/2020 

Datum: 17.3.2020 

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENTRUPERT 

OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE ŠENTRUPERT 

 

ZADEVA: JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE 

PREDSTAVNIKOV OBČINE ŠENTRUPERT V SVET JAVNEGA ZAVODA 

OSNOVNA ŠOLA DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT 

 

Spoštovani. 

Občina Šentrupert je s strani Sveta javnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert 

prejela zaprosilo za imenovanje treh (3) predstavnikov v Svet zavoda Osnovne šole dr. Pavla 

Lunačka Šentrupert s strani ustanovitelja, Občine Šentrupert.  

14. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla 

Lunačka Šentrupert  (Uradni list RS, št. 87/2007), z vsemi spremembami, v 2. odstavku določa, da 

predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda imenuje občinski svet izmed delavcev občinske 

uprave ali občinskih organov ter občanov.  

Glede na navedeno, je potrebno za novo mandatno obdobje imenovati predstavnike ustanoviteljice 

Občine Šentrupert, v svet javnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert . 

Predloge za imenovanje predstavnikov Občine Šentrupert v svet javnega zavoda Osnovna šola dr. 

Pavla Lunačka Šentrupert , je mogoče oddati najkasneje do ponedeljka, 30. marca 2020, do 12. 

ure. 

Predloge, naslovljene na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, lahko prinesete 

osebno v sprejemno pisarno Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, ali pa jih pošljete 

priporočeno po pošti na naslov Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, oziroma po e-pošti na naslov: 

obcina@sentrupert.si . Predlagatelj mora zagotoviti, da bo predlog na Občino Šentrupert 

prispel do poteka zgoraj določenega roka. 

V predlogu za imenovanje člana sveta javnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 

mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu: 

-       ime in priimek, 

-       rojstne podatke, 
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-       podatke o prebivališču, 

-       podatke o izobrazbi, 

-       podatke o zaposlitvi oz. delu, ki ga opravlja, 

-       kratko obrazložitev glede predloga. 

Kandidati pa morajo poleg podanega soglasja k predlogu za imenovanje v svet javnega zavoda 

Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, navesti tudi kratek življenjepis. 

Članice in člane Občinskega sveta Občine Šentrupert, ter občane Občine Šentrupert 

pozivamo, da predlagajo kandidate, ki bodo v svetu javnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla 

Lunačka Šentrupert, zastopali interese Občine Šentrupert in bodo vzpostavili ter 

zagotavljali dobro komunikacijo med svetom javnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla 

Lunačka Šentrupert in Občino Šentrupert. 

  

S spoštovanjem! 

 

 

Predsednik  

Komisije za mandatna 

vprašanja volitve in 

imenovanja 

Boštjan Nemec l.r. 
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Podpisani/a ______________________________________________, roj._______________, 

 

stanujoč/a _______________________________________________,  

 

SOGLAŠAM  

 

 s kandidaturo za člana sveta javnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert. 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                                                      Podpis: 


