OBČINA RENČE-VOGRSKO
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 01404-1/2018-3
Bukovica, 15. 3. 2018
PONOVNO POVABILO K POSREDOVANJU KANDIDATURE ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA
OBČINE RENČE-VOGRSKO KOT ČLANA SVETA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA
GORICA
Javni zavod Osnovna šola Kozara Nova Gorica je Občino Renče-Vogrsko zaprosil za imenovanje
predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda, ker mandat dosedanjemu Svetu zavoda poteče
7. maja 2018. Mandat posameznega predstavnika – člana Sveta zavoda traja štiri leta. Predstavnik
je po preteku prvega mandata lahko ponovno imenovan. Zaposleni v javnem zavodu in starši, ki imajo
v javnem zavodu vključenega otroka, ne morejo biti imenovani za predstavnika ustanovitelja v Svetu
zavoda. Komisija oblikuje predlog na podlagi izbire ene izmed dostavljenih kandidatur. O imenovanju
kandidata odloči Občinski svet. Kandidat mora biti občan Občine Renče-Vogrsko.
Predloge je potrebno oddati najkasneje do 22. 3. 2018 po pošti oz. do 23. 3. 2018 v času uradnih ur
osebno v Glavno pisarno ali na e-naslov: info@rence-vogrsko.si.
Kandidatura naj vsebuje:
• ime in priimek, naslov, rojstni datum ter kontaktno številko kandidata
• Ime in priimek ter naslov predlagatelja
• kratko obrazložitev kandidature
Kandidaturi je potrebno priložiti:
• podpisano izjavo kandidata, da s kandidaturo soglaša (Obrazec: IZJAVA KANDIDATA)
• kratek življenjepis z navedbo podatkov o trenutni zaposlitvi
• fotokopijo potrdila o izobrazbi
Predlogov za imenovanje kandidatov, ki so zaposleni v javnem zavodu Osnovna šola Kozara Nova
Gorica, ter kandidatov – staršev, ki imajo v javnem zavodu vključenega otroka, Komisija ne bo
obravnavala.
Predlogi morajo prispeti najkasneje do vključno 23. 3. 2018. Za pravočasno oddan predlog se šteje
predlog, če je oddan osebno na sedežu občinske uprave ali po e-pošti na e-naslov: info@rencevogrsko.si najkasneje na dan 23. 3. 2018 v času uradnih ur, ali če je oddan priporočeno po pošti na
naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, s pripisom »Za KMVVI« najkasneje
na dan 22. 3. 2018.
Komisija bo prejete predloge obravnavala na seji komisije.
Predsednik KMVVI
Nedeljko Gregorič, l. r.
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, Slovenija, T:05/338 45 00, F: 05/338 45 10
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Izdaja 1

Stran 1 od 3

OBRAZEC
IZJAVA KANDIDATA

Podpisani/a, _________________________________________, rojen/a _______________,
stanujoč/a na naslovu:
_________________________________________________________________________,
soglašam s kandidaturo za
_________________________________________________________________________.

1. Izjavljam, da (ustrezno obkrožite)

SEM

/

NISEM

zaposlen/a v javnem zavodu, v katerem kandidiram za predstavnika/co Občine Renče-Vogrsko kot
člana/ico sveta tega zavoda.

2. Izjavljam, da (ustrezno obkrožite)

IMAM

/

NIMAM

otroka, ki je vključen v javni zavod, v katerem kandidiram za predstavnika/co Občine RenčeVogrsko kot člana/ico sveta tega zavoda.

V _________________, dne ______________

___________________________
(lastnoročni podpis)
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