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OBČINSKI SVET OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 
ZADEVA: MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA OŠ BOGOJINA  
 

1. ZAKONSKA PODLAGA:  
 

− 53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07 in 36/08),  

− 16. člen Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 
28/03). 

 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM: 
 

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. Če lokalna skupnost ne poda mnenja v roku 20 dni od 
dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet šole o izbiri odloči brez tega mnenja. 
 

Svet šole je v skladu z omenjenim določilom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v postopku imenovanja ravnatelja z dopisom z dne 04.04.2011, zaprosil Občino 
Moravske Toplice, da izda obrazloženo mnenje o naslednjih kandidatih: Mitja Ambruž, Sabina 
Juhart Vrebac, Ivan Kramperšek, Bojan Lukač. 
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. 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Moravske Toplice na podlagi druge alineje 2. odstavka 53.a člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, podaja kandidatom za 
delovno mesto ravnatelja OŠ Bogojina naslednja mnenja: 
− kandidatu Mitji Ambružu __________ mnenje, 
− kandidatki Sabini Juhart Vrebac __________ mnenje, 
− kandidatu Ivanu Kramperšku __________ mnenje, 
− kandidatu Bojanu Lukaču __________ mnenje. 

 
 
Pripravila: občinska uprava                                                       Župan: Alojz GLAVAČ  
  
 
 
Priloge: 

− Dopis sveta zavoda OŠ Bogojina z dne 04.04.2011 
− Prijave kandidatov z življenjepisi in programi kandidatov 


