
 

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega občina 
ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno 
del sprejetega predpisa (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011)). 

Predlog 
OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
Kranj čeva ul. 3, M. Toplice 
9226 MORAVSKE TOPLICE 
Občinski svet 
 
Številka: 600-00003/2012-3 
Datum:  16.04.2012 
 
Občinski svet Občine Moravske Toplice na svoji 14. seji dne 16.04.2012 na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) in 53a. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ((Uradni list RS, št. 16/07-
UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11)), sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Moravske Toplice na podlagi druge alineje 2. odstavka 53a. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, podaja pozitivno mnenje k 
imenovanju kandidatke Jožefe Herman za ravnateljico DOŠ Prosenjakovci. 
 

 
Obrazložitev: 

 
53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ravnatelja šole 
imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti, na območju 
katere ima šola sedež, kadar je ustanovitelj šole samoupravna narodna skupnost pa tudi mnenje te 
skupnosti.  
Svet šole je v skladu z omenjenim določilom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v postopku imenovanja ravnatelja z dopisom z dne 02.04.2012, zaprosil Občino 
Moravske Toplice, da izda obrazloženo mnenje o kandidatki Jožefi Herman. 
 
V skladu s 16. členom statuta v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje in razrešuje 
direktorje javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, 
oziroma daje soglasje ali mnenje k njihovemu imenovanju in razrešitvi, občinski svet. 
 
Občinski svet Občine Moravske Toplice je mnenje k imenovanju ravnatelja DOŠ Prosenjakovci 
obravnaval na svoji 14. redni seji dne 16.04.2012 in sprejel sklep, naveden v izreku tega sklepa.  
 
Iz priložene dokumentacije prijavljene kandidatke je razvidno, da izpolnjuje formalne zakonske 
pogoje, da ima ustrezne delovne izkušnje in opravljen izpit za ravnatelja. Glede na ugotovljeno in 
glede na predložen program razvoja in dela DOŠ Prosenjakovci menimo, da lahko kandidatka s 
svojim strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavlja uspešno vodenje zavoda. 
                                 

Župan: Alojz Glavač 
 
Vročiti: 

− Svet zavoda DOŠ Prosenjakovci, Prosenjakovci 97 c, 9207 Prosenjakovci 
− Arhiv, tu 

 


