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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: 

 

PODAJA MNENJA H KANDIDATU ZA RAVNATELJA 

OSNOVNE ŠOLE RADLJE OB DRAVI 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan Bukovnik, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi 

 

GRADIVO OBRAVNAVAL: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

  

POROČEVALEC: 

 

Robert POTNIK, predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

53. in 53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 

popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 

49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 25. a člen Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in 

vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje ob 

Dravi (MUV, št. 21/96, 23/98, 26/2007, 5/2010, 17/2016, 

2/2017) ter 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, št. 28/2016, 35/2017) 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi daje pozitivno 

mnenje kandidatu mag. Damjanu OSRAJNIKU za 

imenovanje ravnatelja Osnovne šole Radlje ob Dravi z 

naslednjo obrazložitvijo: … 

 

OBRAZLOŽITEV: V prilogi. 

 

 

 

                                                                                           mag. Alan BUKOVNIK 

                                                                                                         ŽUPAN 

 

 

 
Priloge: 

- Dopis Osnovne šole Radlje ob Dravi, z dne 4.12.2018; 

- Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (na sami seji). 

 



OBRAZLOŽITEV: 

 

Svet Osnovne šole Radlje ob Dravi je v skladu z določili ZOFVI in akta o ustanovitvi 

Osnovne šole Radlje ob Dravi objavil javni razpis za prosto delovno mesto ravnatelja. 

V predpisanem roku so prejeli eno prijavo.  

 

Ravnatelja na podlagi določil ZOFVI imenuje svet šole, ki si pred odločitvijo o izbiri 

kandidata za ravnatelja pridobi mnenje učiteljskega zbora, sveta staršev in lokalne 

skupnosti o prijavljenih kandidatih, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Mnenje staršev in 

lokalne skupnosti mora biti obrazloženo, medtem ko učiteljski zbor mnenje poda s 

tajnim glasovanjem.  

 

Če učiteljski in vzgojiteljski zbor, občina in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od 

dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. 

 

Rok za podajo mnenja je torej 20 dni. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo predlog obravnavala na 

svoji 2. seji, dne 13.12.2018. 

 

 
 

 

 

 




