
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA

 
Številka: Številka: 0322-2/2020-8 
Šempeter pri Gorici, 27. maj 2020 
 
 

VABILO 
 

Vabim Vas, da se udeležite 14. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki bo potekala v elektronski 

obliki po e–pošti. 
 

Rok trajanje dopisne seje: od srede 27. maja 2020 od 11:15 ure do četrtka 28. maja 2020 do 
11. ure.  

 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 13. dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 19. 5. 2020 od 11. ure do 

20. 5. 2020 do 11. ure 
2. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
 

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom komisije, od katerih jih 
je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, 
ki so glasovali. 

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je do roka zanj 
glasovala večina opredeljenih članov.  Glasuje se tako, da se o predlogu opredeli »ZA« ali 
»PROTI«.  

Odločitev o glasovanju o predlaganih sklepih pošljite predsednici Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Moniki Gorjan Zavadlav na e-pošto:  
monika.gorjan.zavadlav.os@gmail.com do četrtka, 28. maja 2020 do 11. ure. 
 
  

Predsednica komisije za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja                 

                                Monika Gorjan Zavadlav, l.r. 
 
Priloga: 
-Predlogi sklepov za glasovanje    (3x) 
                 

mailto:monika.gorjan.zavadlav.os@gmail.com


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA

 
                                                                                                                    

1. Potrditev zapisnika 13. dopisne seje KMVVI 
 
Sprejme se zapisnik 13. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki je potekala do 19. 5. 2020 od 11. ure do 20. 5. 2020 
do 11. ure. 
 

ZA        PROTI 

 
 

2. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
 

2A  V skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja1 (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)  
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445 in 60. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 5/18), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba na 14. dopisni redni seji, dne 27. 5. 2020 od 
11. ure do 28. 5. 2020 do 11. ure, sprejme naslednji 
 

SKLEP 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi poziva predsednice Sveta 
zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, prejetega dne 20. 5. 2020, predlaga 
Občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba, da izda pozitivno mnenje mag. Primožu Hvala 
Kamenščku, ki izpolnjuje zahtevane pogoje za mesto ravnatelja zavoda.  
 

ZA        PROTI 

 
 

2B V skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja2 (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)  
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445 in 60. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 5/18), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba na 14. dopisni redni seji, dne 27. 5. 2020 od 
11. ure do 28. 5. 2020 do 11. ure, sprejme naslednji 
 

SKLEP 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi poziva predsednice Sveta 
zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, prejetega dne 20. 5. 2020, predlaga 
Občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba, da izda pozitivno mnenje Rosani Pahor, ki izpolnjuje 
zahtevane pogoje za mesto ravnateljice zavoda.  
 

ZA        PROTI 

 
1 Neuradno prečiščeno besedilo zakona : http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445  
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