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NASLOV:  OBLIKOVANJE MNENJA O KANDIDATIH ZA  

RAVNATELJA OŠ ČRNA NA KOROŠKEM 

  
PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 
  
PRAVNA PODLAGA:  Statut občine Črna na Koroškem (Ur. L. RS št. 

10/06, 101/07 in 79/12), Poslovnik občinskega 
sveta (Ur.L.RS št. 7/06, 101/07) 

  
FAZA SPREJEMANJA:  enofazni postopek 

  
POROČEVALKA:  Katja Gole, predsednica Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 
 
OBRAZLOŽITEV:                     
 

Svet OŠ Črna na Koroškem je dne 7.11.2014 v Uradnem listu RS št. 79/2014 objavil 
javni razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice OŠ Črna na Koroškem. Pogoje 
za imenovanje ravnatelja natančno določa 53. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF 
in 57/12 - ZPCP-2D). Ravnatelja osnovne šole imenuje Svet zavoda, ki mora v 
skladu z osmim odstavkom 53.a člena ZOFVI pred odločitvijo o izbiri kandidata 
pridobiti mnenje učiteljskega zbora, obrazloženo mnenje lokalne skupnosti ter 
obrazloženo mnenje  Sveta staršev o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje. 
 
Svet zavoda je dne 27.11.2014 na Občino Črna na Koroškem poslal prošnjo za 
obrazloženo mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Črna na Koroškem, ki izpolnjujeta 
razpisne pogoje za delovno mesto ravnatelja, in sicer: 

- Mitja Pranjič, Rudarjevo 6, Črna na Koroškem in 
- Romana Košutnik, Rudarjevo 26, Črna na Koroškem. 

 

Komisija za Mandatna vprašanja volitve in imenovanja se je na 2. redni seji dne 
27.11.2014 seznanila  z dopisi Sveta zavoda OŠ Črna na Koroškem in soglasno 
sprejela naslednje sklepe: 
 



SKLEP 5/1 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z Vabilom in 
Prošnjo za obrazloženo mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Črna na Koroškem. 
 

SKLEP 5/2 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se oba 
kandidata za ravnatelja OŠ Črna na Koroškem, ki izpolnjujeta razpisne pogoje, 
predstavita na seji občinskega sveta dne 8.12.2014. 
 

SKLEP 5/3 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, 
da po predstavitvi kandidatov in opravljeni razpravi izvede tajno glasovanje, na 
podlagi katerega oblikuje mnenje o kandidatih, ki je hkrati tudi napotilo za glasovanje 
predstavnikov občinskega sveta v Svetu zavoda OŠ Črna na Koroškem. 
 
SKLEP 5/4 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zadolži občinsko upravo, da 
pozove oba kandidata za ravnatelja OŠ Črna na Koroškem, da se predstavita na seji 
občinskega sveta dne 8.12.2014. 
 
SKLEP 5/5 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zadolži občinsko upravo, da 
Svet zavoda OŠ Črna na Koroškem obvesti, da predstavitev kandidatov za ravnatelja 
OŠ Črna na Koroškem, ki bo v torek, 9.12.2014 ni predstavitev kandidatov Občini 
Črna na Koroškem.  
Občina Črna na Koroškem bo predstavitev kandidatov izvedla na seji občinskega 
sveta dne 8.12.2014 in bo na podlagi tega podala obrazložena mnenja o kandidatih. 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPOV: 
 
 

SKLEP 7/1 
 

Občinski svet Ob čine Črna na Koroškem sprejme sklep, da o kandidatih za 
ravnatelja OŠ Črna na Koroškem glasuje tajno. Postopek tajnega gla sovanja 
izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in i menovanja.  
 

SKLEP 7/2 
 

Občinski svet Ob čine Črna na Koroškem ugotavlja, da sta kandidata za 
ravnatelja OŠ Črna na Koroškem na podlagi tajnega glasovanja preje la 
naslednje število glasov: 

- kandidat Mitja Pranji č____________ 
- kandidatka Romana Košutnik__________ 

 

SKLEP 7/3 
 

Občinski svet Ob čine Črna na Koroškem poda o kandidatih naslednje mnenje:  
 
 



SKLEP 7/4 
 

Občinski svet Ob čine Črna na Koroškem poda pozitivno mnenje 
kandidatu_____________, ki je dobil najve č glasov članov ob činskega sveta in 
daje napotilo predstavnikom ob činskega sveta v Svetu zavoda OŠ Črna na 
Koroškem, da glasujejo za  tega kandidata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Irena Nagernik, tajnica občine Črna na Koroškem 


