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Z  A  P  I  S  N  I  K 
12. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

ki je bila v ponedeljek, 1. 6. 2020 ob 16.15 uri v veliki sejni sobi Občine Tolmin.  
 
 
PRISOTNI ČLANI: Maša Klavora, Nataša Gabršček, Karel Laharnar, Tomaž Štenkler, Danijel Oblak.  
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN:  / 
NEOPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN:  / 
OSTALI PRISOTNI: direktor občinske uprave mag. Matjaž Kos.  
   
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red.  
 
D N E V N I   R E D  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 11. seje komisije.   

3. Razprava in sklepanje o predlogu za podajo predhodnega mnenja k imenovanju Kristine Šturm 
Leban za pomočnika direktorja Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Tolmin.  

4. Razprava in sklepanje o predlogu mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Franceta Bevka 
Tolmin.  

5. Vprašanja in predlogi.  

 
 
K 1. točki dnevnega reda. 
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
Ugotovilo se je, da so ob pričetku seje prisotni vsi člani komisije tako, da je komisija sklepčna in lahko odloča. 
 
Danijel Oblak je predlagal popravek tretje točke dnevnega reda, in sicer tako, da se glasi: Razprava in sklepanje o 
predlogu za podajo predhodnega mnenja k imenovanju Kristine Šturm Leban za pomočnico direktorice Centra za 
socialno delo Severna Primorska, Enota Tolmin. Ob upoštevanju navedenega popravka, so člani komisije soglasno 
sprejeli predlagani dnevni red.  
 
K 2. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o zapisniku 11. seje komisije. 
Člani komisije niso imeli pripomb k zapisniku 11. seje komisije. 
 
Člani komisije so s 5 glasovi ZA in nobenim PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 
Sprejme se zapisnik 11. seje komisije.   
 
 
K 3. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o predlogu za podajo predhodnega mnenja k imenovanju Kristine Šturm 
Leban za pomočnico direktorice Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Tolmin.  
Direktor občinske uprave je pod to točko dnevnega reda pojasnil, da smo prejeli prošnjo za podajo mnenja 
pristojnega organa lokalne skupnosti k imenovanju pomočnice direktorice na Centru za socialno delo Severna 
Primorska, Enota Tolmin. Pojasnil je, da je 21. 5. 2020 pisal direktorici Centra za socialno delo Severna Primorska 
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za dopolnitev prošnje za podajo mnenja, in sicer skladno s sklepom, ki ga je komisija sprejela na 9. seji in se 
nanaša na njeno pristojnost v postopkih imenovanja direktorjev javnih zavodov. V odgovoru s 25. 5. 2020 je 
direktorica pojasnila, da po njenem mnenju zahteva po dopolnitvi vloge z vso dokumentacijo razpisnega postopka 
ni v skladno z veljavno zakonodajo. V zvezi s tem so člani komisije razpravljali tudi o odgovoru Ministrstva za 
javno upravo v zvezi s pristojnostmi komisije v predhodno navedenem postopku. V razpravi so menili, da bi bilo 
smiselno pridobiti tudi dodatno pojasnilo glede pristojnosti komisije v postopkih imenovanja direktorjev javnih 
zavodov, katerih ustanovitelj ni lokalna skupnost. Direktor občinske uprave je v nadaljevanju pojasnil tudi določila 
Zakona o socialnem varstvu in Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Severna Primorska, ki se nanašajo na 
postopek izbire oziroma imenovanja pomočnika direktorja. Mandat sedanje pomočnice direktorice se izteče 8. 6. 
2020, zaradi česar je direktorica pristojni organ lokalne skupnosti zaprosila za izdajo mnenja pred tem datumom. 
V zvezi s tem je direktor pojasnil potrebo po sklicu dopisne seje občinskega sveta za odločanje v tej zadevi, kar se 
je članom komisije zdela utemeljena in primerna rešitev. V nadaljevanju so člani komisije razpravljali o predlogu 
za izdajo predhodnega mnenja k imenovanju Kristine Šturm Leban za pomočnico direktorice Centra za socialno 
delo Severna Primorska, Enota Tolmin. Člani komisije so menili, da je Kristina Šturm Leban primerna kandidatka 
za pomočnico direktorice na centru za socialno delo s sedežem v Tolminu. 
 
 
Člani komisije so s 5 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da poda 
pozitivno predhodno mnenje k imenovanju Kristine Šturm Leban za pomočnico direktorice Centra za 
socialno delo Severna Primorska, Enota Tolmin.  
 
Ob upoštevanju kratkega roka za podajo mnenja in upoštevajoč dejstvo, da se pomočnici 
direktorice na enoti v Tolminu mandat izteče 8. 6. 2020, komisija meni, da je sklic dopisne seje 
občinskega sveta za odločanje o podaji navedenega predhodnega mnenja, utemeljena in primerna 
rešitev.   
 
 
K 4. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o predlogu mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Franceta Bevka 
Tolmin.  
Direktor občinske uprave je pod to točko dnevnega reda pojasnil, da je na naslov Občine Tolmin dne 22. 5. 2020 
prispela vloga za pridobitev mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin. 

Na javni razpis sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta pogoje, vlogi sta bili priloženi prijavi obeh kandidatk. 
V nadaljevanju so člani komisije razpravljali o postopku imenovanja ravnatelja osnovne šole, o vlogi predstavnikov 
ustanovitelja v svetu zavoda ter o vsebini prijav obeh kandidatk. Razpravljali so tudi o primernosti obeh kandidatk 
za opravljanje funkcije ravnatelja osnovne šole v Tolminu. Po opravljeni razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani 
komisije, so menili, da sta obe kandidatki primerni za opravljanje funkcije ravnatelja Osnovne šole Franceta Bevka 
Tolmin.  
 
 
Člani komisije so 5 glasovi ZA in nobenim glasom proti sprejeli  
 

S K L E P 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da sprejme 
naslednji sklep: »Občinski svet Občine Tolmin meni, da je Denise Šuler Rutar primerna kandidatka 
za ravnateljico Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin.« 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da sprejme 

naslednji sklep: »Občinski svet Občine Tolmin meni, da je Petra Vitez Costantini primerna 
kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin.« 
 
 
K 5. točki dnevnega reda.  
Vprašanja in predlogi.  
Pod to točko dnevnega reda so člani komisije nadaljevali razpravo o odgovoru Službe za lokalno samoupravo, ki 
se nanaša na pristojnosti Komisije za mandatna vprašanja za volitve in imenovanja v postopkih imenovanja 
direktorjev javnih zavodov. V razpravi so izrazili zadovoljstvo nad pridobitvijo mnenja Ministrstva za javno upravo, 
saj se je na ta način dokončno razčistilo pristojnost komisije v postopkih imenovanja direktorjev javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Občina Tolmin. V zvezi s tem so člani komisije podali tudi predlog, da naj Občina Tolmin 
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na navedeno ministrstvo naslovi dodatno vprašanje glede pristojnosti komisije v postopkih imenovanja direktorjev 
javnih zavodov, katerih ustanovitelj ni lokalna skupnost.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.  
 
 
                   Zapisal                                                                                       Predsednica komisije  
             mag. Matjaž Kos                                                                                    Maša Klavora  


