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ZADEVA: MNENJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKI POTOK O     

                    PRIJAVLJENEM KANDIDATU ZA RAVNATELJA OSNOVNE 

                    ŠOLE DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK 

 

PRAVNA PODLAGA: - 53. a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja - ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996 - popr., 

22/2000 - ZJS, 64/2001, 101/2001 - odl. US, 108/2002, 79/2003, 

34/2003, 65/2005, 129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 

64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF, 57/2012 - 

ZPCP-2D, 2/2015 - odl. US, 47/2015, 46/2016, 49/2016 - popr.), 

- 7. člen Statuta občine Loški Potok (Ur. list RS, št. 79/2015) 

 

PREDLAGATELJ: Ivan Benčina, župan 

   

PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK 

  

POROČEVALEC:  Vinko Košmerl 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Razlogi za obravnavo in izdajo mnenja o prijavljenem kandidatu 

 

Letos poteče mandat dosedanjemu ravnatelju Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški 

Potok, ki odhaja tudi v pokoj. V skladu z veljavno zakonodajo je Komisija za opravljanje 

administrativnih nalog pred imenovanjem ravnatelja, imenovana s strani Sveta zavoda  

Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok, izpeljala postopek razpisa za imenovanje 

novega ravnatelja. Na objavljeni razpis se je prijavil en kandidat in sicer Andrej Starc, ki 

izpolnjuje pogoje za imenovanje. V skladu s 53. a členom ZOFVI je Svet zavoda Osnovne 

šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok zaprosil Občinski svet Občine Loški Potok za 

obrazloženo mnenje o prijavljenem kandidatu za novega ravnatelja. Vlogi je bila priložena 

tudi prijava z vsemi dokazili ter programom vodenja prijavljenega kandidata. 

  

2. Ocena finančnih posledic 

 

Izdano mnenje k prijavljenemu kandidatu kot tudi samo imenovanje ravnatelja ne bo imelo 

finančnih posledic za proračun naše občine. 

 

3. Predlog 

 

Občinskemu svetu Občine Loški Potok predlagam sprejem naslednjega mnenja z 

obrazložitvijo:  

Andrej Starc kot učitelj matematike, tehnike in računalništva ter kot računalničar organizator 

informacijske dejavnosti opravlja delo na naši osnovni šoli že deseto leto. V teh letih se je v 



celoti seznanil z delovanjem zavoda, tako v pedagoškem kot tudi v organizacijskem smislu. 

Svoje organizacijske in vodstvene sposobnosti je v preteklosti že večkrat pokazal v različnih 

odborih in organizacijah v samem zavodu in tudi izven njega. Tako je v mandatnem obdobju 

2013-2017 predsedoval Svetu zavoda osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok, še 

vedno pa je tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naše občine. 

Kot izvoljeni predstavnik in s tem član občinskega sveta v tem mandatu na sejah sveta tudi 

aktivno sodeluje pri sprejemanju odločitev o razvoju naše občine. Aktiven pa je tudi na 

ostalem družbenem področju v lokalni skupnosti. Kot član različnih društev in klubov v 

občini veliko sodeluje na različnih prireditvah, ki se dogajajo v občini. Njegova vpetost v 

družbeno dogajanje in prireditve v kraju in občini pa se posebej kaže v tem, ker je osnovna 

šola organizator mnogih kulturnih prireditev v kraju in pri vseh gospod Starc tudi aktivno 

sodeluje. Delovanje šole in vrtca ter njena aktivna vpletenost v življenje kraja pa je tudi ena 

od najpomembnejših nalog, ki jih je zapisal v svojem programu vodenja ob prijavi na razpis 

in predstavljajo bistven prispevek k razvoju lokalne skupnosti. 

 

Glede na vse navedeno občinski svet občine Loški Potok daje pozitivno mnenje k 

imenovanju gospoda Andreja Starca za ravnatelja Osnovne šole dr. Antona Debeljaka.  

 

      

      Pripravil:                                                                                                          Predlagatelj: 

Vinko Košmerl                                                                                                      Ivan Benčina 

                                                                                                                           ŽUPAN 

 

 

 

 


