
 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 
www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

 
Številka: 1002-0009/2018-14 
Datum: 3. 4. 2018 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

Mnenje k imenovanju ravnatelja/-ice OŠ Miren 

 

Gradivo za obravnavo na seji 4. izredni seji 

Točka dnevnega reda 2. 

Predlagatelj Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Pripravljalec gradiva Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

Poročevalec/ka / 

Pristojno delovno telo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

 

         ŽUPAN 
             Mauricij Humar  
 
 
 
 
 
Priloge: 

- življenjepis in program razvoja zavoda (12x) – poslani občinskim svetnikom, ki z 
vsebinami še niso bili seznanjeni, po e-pošti 

 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 - UPB, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 

40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.) in 17. člena 

Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski 

svet Občine Miren-Kostanjevica na 4. izredni seji, dne 12. 4. 2018 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje kandidatu/-ki/-om 

_________________________________________________________________________, 

ki izpolnjuje/-jo predpisane pogoje za ravnatelja/-ico Osnovne šole Miren. 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 1002-0009/2018-15 

Datum: 12. 4. 2018 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 
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O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Občina Miren-Kostanjevica je dne 26. 3. 2018 s strani Sveta zavoda OŠ Miren prejela 

Prošnjo za mnenje o prijavljenih kandidatih na razpis delovnega mesta ravnatelja/-ice OŠ 

Miren, št. 900-7/2018/16 z dne 26. 3. 2018. Prošnji so bile priložene vloge vseh 12 

kandidatov, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje za ravnatelja osnovne šole. Njihovi 

življenjepisi in programi vodenja OŠ Miren se nahajajo v prilogi. 

 

V skladu s 53.a čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v 

nadaljevanju: ZOFVI) imenuje ravnatelja svet šole. Pred odločitvijo o izbiri kandidata za 

ravnatelja pa mora svet pridobiti o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, tudi mnenje lokalne 

skupnosti, na območju katere ima šola sedež. 

 

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica je za kadrovska vprašanja v občini 

pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je zadevo obravnavala in 

se seznanila z vsemi kandidati za ravnatelja OŠ Miren.  

 

Pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zadevo obravnavala, se 

seznanila z vsemi kandidati za ravnatelja OŠ Miren in odločila, kot izhaja iz poročila seje 

komisije. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje 

_________________________________________________________________________, 

ki izpolnjuje/-jo predpisane pogoje za ravnatelja/-ico Osnovne šole Miren. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


