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ZADEVA: Izdaja mnenja  k kandidatom za ravnatelja OŠ NHR Hrastnik 
 
NAMEN: Obravnava in sprejem 
 
PRAVNA PODLAGA: 

 Odlok o ustanovitvi JVIZ OŠ Hrastnik (UVZ, št.   11/08,  33/09) 

 Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) 

 Zakon 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) 

 
POROČEVALEC: 
- Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve 
 
OBRAZLOŽITEV: 
V mesecu avgustu 2020 poteče mandat sedanji ravnateljici OŠ NHR Hrastnik, zato je svet 
zavoda pričel s postopki imenovanja ravnatelja. 
Po določilih Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ NHR Hrastnik 
imenuje ravnatelja šole svet zavoda. Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata 
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti mnenje učiteljskega zbora, 
mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev. Če ti trije organi mnenja ne podajo v roku 
20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri ravnatelja odloči  brez 
tega mnenja. Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, 
posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Mandat ravnatelja traja pet 
let.  
Svet šole je dne 14.5.2020  Občino Hrastnik  zaprosil za pridobitev mnenja k  kandidatom, ki 
so se prijavili na razpis za ravnatelja OŠ NHR Hrastnik in ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje. 
Kandidati so: 
- Marina Kmet, Boben 15, Hrastnik, prof. razrednega pouka in magistrica znanosti  

(podiplomski študij Management v izobraževanju) 
- Polona Dolanc, Novi dom 52, Hrastnik, prof. defektologije 
- Nermin Bajramović, Novi log 19 c, Hrastnik prof. matematike in tehnike 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je, na svoji 7. 
redni seji  dne ,21.5.2020 obravnavala zadevo in sprejela odločitev, da Občinskemu svetu 
predlaga, da se pozitivno mnenje  za imenovanje podeli naslednjim prijavljenim  kandidatom, 
ki glede na predložena dokazila izpolnjujejo razpisne pogoje, in sicer: 
- Marina Kmet, Boben 15, Hrastnik, prof. razrednega pouka in magistrica znanosti ( 

podiplomski študij Management v izobraževanju) 
- Polona Dolanc, Novi dom 52, Hrastnik,prof. defektologije 
- Nermin Bajramović, Novi log 19 c, Hrastnik prof. matematike in tehnike. 

 
 
 
 Predsednik komisije 
       Božo Majcen 
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Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ NHR Hrastnik 
(UVZ, št.  11/08,  33/09), 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 
Statuta Občine Hrastnik ( UVZ ŠT. 28/17)je Občinski svet  Občine Hrastnik na svoji 12. redni   
seji, dne 28.5.2020  sprejel naslednje  
 
 

MNENJE 
 
Občinski svet Občine Hrastnik daje pozitivno mnenje za imenovanje na delovno mesto 
ravnatelja OŠ NHR Hrastnik za naslednje  5 letno mandatno obdobje vsem trem kandidatom, 
ki glede na predložena dokazila  izpolnjujejo razpisne pogoje in sicer: 
- Marina Kmet, Boben 15, Hrastnik, prof. razrednega pouka in magistrica znanosti ( 

podiplomski študij Management v izobraževanju) 
- Polona Dolanc, Novi dom 52, Hrastnik,prof. defektologije 
- Nermin Bajramović, Novi log 19 c, Hrastnik, prof. matematike in tehnike 

 
 
 
 
 Župan  
 Marko Funkl 
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