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Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 
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1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 
__  točka dnevnega reda 
MNENJE H KANDIDATOM ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE 
POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA  

 
2. PREDLAGATELJ GRADIVA 

ŽUPAN  
 

3. VSEBINA GRADIVA 
MNENJE H KANDIDATOM ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE 
POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA 
 

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 
Občinska uprava 
 

6. PRAVNE PODLAGE:  
• Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96 in 36/00) 
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/10 – UPB2, 51/10 in 40/12) 
• Odlok o ustanovitvi  javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega 

bataljona Oplotnica  (Uradni list RS,  št. 68/08-uradno prečiščeno besedilo in 60/10), 
• Statut občine Oplotnica  (Uradni list RS št. 35/12)  

 
7. SKLEP: 

Občinski svet Občine Oplotnica daje pozitivno mnenje tajno izglasovanemu kandidatu 
______________________, stanujočim ______________________________________ za  
ravnatelja  Javnega      vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega 
bataljona Oplotnica. 

 
8. VRSTA POSTOPKA:  
     Enofazni – tajno glasovanje 
 

Številka:  032-3/2010-   -0207 
Datum:  18. 3. 2013  
Datoteka:  P:\druz-dej\občinski svet\ŠOLA 
 

 
         MATJAŽ ORTER 
          ŽUPAN  
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I. NAMEN  
 

V postopku imenovanja ravnatelja  zavoda je svet zavoda Javnega vzgojno - izobraževalnega    
zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica pozval komisijo, da naj Občinski  svet 
občine  Oplotnica  v skladu z določili Zakona o  zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96 in     
36/00) ter v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica (Uradni list RS,  št. 68/08-uradno prečiščeno 
besedilo in 60/10) poda svoje mnenje h kandidatom, ki so se prijavili na   razpisano  prosto 
delovno mesto za ravnatelja navedenega zavoda. 
 
Kandidata sta: Matjaž Vrtovec, stan. Kajuhova ulica 5, 3210  Slov. Konjice in Jože Rožman, 
Planica 12, 2313  Fram.  
 
Komisija je po razpravi o predloženih predlogih na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 
12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona  Oplotnica (Uradni list RS,  št. 
68/08-uradno prečiščeno besedilo in 60/10) in na podlagi predložene dokumentacije ugotovila, 
da oba kandidata izpolnjujeta zakonske pogoje za zasedbo razpisanega prostega delovnega mesta 
ravnatelja. Komisija predlaga Občinskemu svetu, da s tajnim glasovanjem poda pozitivno 
mnenje izbranemu kandidatu. 
 
 

II.  PREDLOG MNENJA   
 

M N E N J E 
 

Občinski svet občine Oplotnica daje pozitivno mnenje tajno izglasovanemu kandidatu 
______________________, stanujočim ______________________________________ za  
ravnatelja  Javnega      vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona 
Oplotnica. 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
V postopku imenovanja ravnatelja je svet zavoda Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda    
Osnovna šola  Pohorskega Oplotnica pozval komisijo, da v skladu z določili  Zakona o zavodih 
(Uradni list RS št. 12/91, 8/96 in 36/00) ter v skladu z določili Odloka o ustanovitvi  javnega  
vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica  (Uradni list 
RS,  št. 68/08-uradno prečiščeno besedilo in 60/10) poda svoje mnenje h kandidatoma, ki sta     
se prijavila na razpisano  prosto delovno mesto za ravnatelja navedenega zavoda. Glede na to, da 
oba prijavljena kandidata izpolnjujeta zahtevane  pogoje za razpisano prosto  delovno mesto  in     
glede na to, da predloženi  programi obeh kandidatov  odražajo vizijo nadaljnjega razvoja     
zavoda,  je  občinski svet s tajnim glasovanjem odločil o izbiri kandidata, ki mu je podal 
pozitivno mnenje.   
 
S spoštovanjem, 
 
                                                                                                     Predsednik komisije: 

Janez Gumzej   
 
 

Priloga: zaprosilo in vloge kandidatov 
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