
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
Številka: 3iz-2/2017 
Datum: 06.11.2017 
 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
 
ZADEVA: Mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje 

za imenovanje   
 
Namen: Izdaja mnenja lokalne skupnosti o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja Osnovne 
šole Trzin   
 
Pravna podlaga:  
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), 18. in 37. člen Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06)   
 
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
Poročevalka: ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
 
Obrazložitev:  
Svet Osnovne šole Trzin, katerega ustanoviteljica je Občina Trzin, je v skladu s 53. a členom Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Občinski svet Občine Trzin, dne 30.10.2017, 
pozval k izdaji mnenj o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja OŠ Trzin (poziv v prilogi). 
Mnenja je potrebno tudi obrazložiti. V primeru, da lokalna skupnost mnenja ne izda v 20 dneh od 
dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči tudi brez tega mnenja. 
 
Mandat ravnatelja traja pet let. Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor ima: 

- izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,  

- izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal 
funkcijo ravnatelja, 

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
- ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma  
- najmanj pet let naziv mentor in  
- opravljen ravnateljski izpit. 

V primeru, da kandidat nima opravljenega ravnateljskega izpita, izpolnjuje pa vse ostale pogoje, se ga 
lahko imenuje za ravnatelja, vendar pa mora izpit opraviti najkasneje v enem letu po začetku mandata. 
 
Ravnatelja imenuje Svet šole. Poleg mnenja lokalne skupnosti mora Svet pred odločitvijo o izbiri 
kandidata pridobiti tudi mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora ter 
mnenje sveta staršev. Svet šole nato izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, 
obrazložen predlog za imenovanje pa posreduje v mnenje resornemu ministru. Le-ta izda mnenje o 
kandidatu v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324


Svet šole je občino zaprosil za mnenje o 13. kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje. 
 
V skladu s 37. členom Statuta Občine Trzin je za pripravo predlogov mnenj, oz. soglasij k 
imenovanjem ali izvolitvam v skladu z zakoni in statutom pristojna Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki bo dokumentacijo proučila na seji komisije, v četrtek, 09.11.2017, 
izoblikovala pa bo tudi predlog sklepa in mnenje za sejo občinskega sveta. Seja komisije bo potekala 
skupaj s sejo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev.  
 
Zaradi varstva osebnih podatkov bo vpogled v dokumentacijo možen zgolj za člane matičnih delovnih teles (Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Odbor OS za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev) ter občinske 
svetnike neposredno na sejah delovnih teles in seji občinskega sveta.  
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem sklepa ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun. 
 
Predlog sklepa: 
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) ter 18. in 37. člena Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin na 3. izredni seji, dne 15. novembra 2017 sprejel   
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin je podal mnenje k vsem kandidatom za ravnatelja Osnovne šole 
Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje. 

 
2. Mnenje o vseh kandidatih bo posredovano Svetu Osnovne šole Trzin.    

 
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
 
Številka: 3iz-2/2017           ŽUPAN: 
Datum: 15.11.2017                  Peter LOŽAR, l.r.  
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