
 

 

 
Na podlagi 53.a člena 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)) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 13/12, 18/17 in 19/18) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
_____________ sprejel  
 
 
 
 

S K L E P  
 
 
 

1.  
 
 

Izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujeta pogoje, daje Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica pozitivno mnenje k imenovanju ZARJE HŐNN MARC in mag. PRIMOŽA 
HVALE KAMENŠČKA, za ravnatelja Osnovne šole Šempas. 
 
 

2.  
 
 

Ta sklep velja takoj.  
 
 
 
 
Številka: 014-12/2020                                    dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica,                           ŽUPAN 
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Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 014-12/2020-2 
Nova Gorica, 28. septembra 2020 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Predsednica Sveta zavoda Osnovna šola Šempas je dne 25. 9. 2020 Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica pozvala k podaji mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja 
ravnatelja. 
 
Skladno s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
imenuje ravnatelja svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za 
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: 

- mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, 
- mnenje lokalne skupnosti,  
- mnenje sveta staršev. 

Če lokalna skupnost in organi iz prejšnjega odstavka ne dajo mnenja v 20 dneh od 
dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet 
izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazloženi 
predlog za imenovanje v mnenje ministru. 
 
Mandat ravnatelja traja pet let. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na seji dne 28. septembra 
2020 seznanila z vlogama kandidatov, ki sta se prijavila na javni razpis za prosto delovno 
mesto ravnatelja Osnovne šole Šempas, objavljenega na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, v Primorskih novicah in v Uradnem listu Republike Slovenije dne 14. 8. 
2020. Komisija je pregledala je razpisno dokumentacijo, posredovano s strani pristojnega 
sveta zavoda, ter sklenila podati pozitivno mnenje k imenovanju obeh kandidatov, ker je 
presodila, da izpolnjujeta vse razpisne pogoje ter razpolagata z ustreznimi znanji in 
referencami za predmetno delovno mesto. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi sklep sprejme. 
 
 
PRIPRAVIL:           Maja Erjavec 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS   PREDSEDNICA 


