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Zadeva: lmenovanje nadomestnega 6lana Sveta zavoda VIZ OS Rogatec

Svet zavoda VIZ OS Rogatec je Obdino Rogatec, z dopisom 5t. 900-1/2018-10, z dne 7.2.2019,
obvestil o sprejemu sklepa o potrditvi odstopne_izjave g. Slavka Pavlovida ter hkrati pozval obdino za
imenovanje novega dlana v Svet zavoda VIZ OS Rogatec.

Svet zavoda VIZ OS Rogatec je bil konstituiran dne 9.11.2016, za mandatno obdobje 4 let. Kot
predstavnika ustanoviteljice sta v tem mandatu imenovana 5e g. lztok Artid in ga. Lavra Gregorilid.

'16. dlen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Osnovna Sola Flogatec
(Uradni list RS, 5t. 79101 , 89104, 46107, 107108, 17110, 72110; v nadaljnjem besedilu: Odlok)
opredeljuje svet zavoda kot organ upravljanja, ki ga sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5
predstavnikov delavcev zavoda in 3 predstavniki star5ev. Naloge sveta zavoda doloda 17. dlen Odloka
in so sledede:

- imenuje in razre5uje ravnatelja s tajnim glasovanjem,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letnidelovni nadrt in porodilo o njegovi uresniditvi,
- odloda o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

- obravnava porodila o izobraZevalni in vzgojni problematiki,

- odloda o pritoZbah v zvezi s statusom udenca in otroka,
- odloca o pritoZbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega

razmerJa,

- odlocba o prito2bah star5ev v zvezi z vzgojnim in izobraZevalnim delom v Soli in vrtcu,
sprejema pravila in druge splo5ne akte zavoda, ki jih doloda ta odlok ali drug splo5ni akt
zavooa,

- doloda finandni nadrt in sprejema zakljudne in periodidne radune,

- predlaga ustanovitelju spremembo ali raz5iritev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vpra5anjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- sprejema program razre5evanja preseZnih delavcev,
- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
- odloda v sr:glasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih

administrativnih in racunovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
- opravlja druge z zakonom ter drugimi splo5nimi akti zavoda dolodene naloge.

V skladu z dolodilom 16. dlena Odloka je za6lana Sveta zavoda VIZ OS Rogatec, kot predstavnika
ustanovitelja, lahko imenovana oseba izmed delavcev obdinske uprave ali obdinskih orqanov ter
obdanov posameznih naselii Solskeqa oziroma vzqoinovarstveneqa okoli5a. V svetu zavoda ne more
voliti in biti izvoljena oziroma imenovana vanj, oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma
pomodnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu oziroma njegovi organizacijski enoti.
lsta oseba je lahko izvoljena oziroma imenovana za 6lana le dvakrat zaporedoma. V preteklem
mandatu so bili, kot predstavniki ustanoviteljice, imenovani ga. Jelka Bilu5i6, g, Viktor BoZak in ga.
lrena Kitak.

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je predlog obravnavala na svoji 2. redni seji,
dne262.2019 in sprejela sklep, da predlaga Obdinskemu svetu Obdine Rogatec, da v Svet z,.avoda

YIZ OS [o9atec, kot nadomestnega dlana za preostanek mandata 2016 - 2020, imenuje Antona
Sturbeja, Ceste 73, Rogatec.
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