
 

 
 

Številka: 0320-7/2020-1 
Šempeter pri Gorici, 1. junij 2020 
 
 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 23. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem 
 

17. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo potekala v 
elektronski obliki po e–pošti. 

  
Trajanje dopisne seje: od torka, 2. junija 2020 od 9. ure, do srede, 3. junija 2020 do 12. ure.  
 
Dnevni red1: 
1.  Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
 

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

 
Oba priložena sklepa je sprejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, na dopisni seji dne 28. 5. 2020. 
 
Predlogi sklepov, ki so priloženi na dopisno sejo, so sprejeti, če je do roka zanje 

glasovala večina opredeljenih članov. Glasuje se tako, da se o predlogu opredeli »ZA« ali 
»PROTI«. 

  
Odločitev o glasovanju o predlaganih sklepih pošljite Valentini Bratuš na e-pošto:  

valentina.bratus@sempeter-vrtojba.si do srede, 3. junija 2020 do 12. ure. 
  

   Mag. Milan Turk, 
župan 

 
 
 
Prilogi: 
- Predloga sklepov za glasovanje    (2x) 
- Dopis predsednice Sveta zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici , prejet 
20. 5. 2020 
                  

 
1 Prijavi obeh kandidatov ste prejeli z vabilom na dopisno sejo KMVVI, dne 27. 5. 2020 ob 11:18 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0198/statut-obcine-sempeter---vrtojba
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/113368
mailto:valentina.bratus@sempeter-vrtojba.si


 
 

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

 
 

A  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 15. členom Statuta Občine 
Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 5/2018), je Občinski svet Občine Šempeter- Vrtojba na 
__ seji dne, _____ 2020 sprejel 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 
 

 
 
 

B V skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja3 

(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 15. členom Statuta Občine 
Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 5/2018), je Občinski svet Občine Šempeter- Vrtojba na 
__ seji dne, _____ 2020 sprejel 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 
 

  
                     

 
2 Neuradno prečiščeno besedilo zakona : http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445  
3 isto  
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
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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
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