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PREDLOG

ZA PODAJO MNENJA O KANDIDATU ZA IMENOVANJE
RAVNATELJA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAZEVALNEGA ZAVODA

PRVA GIMNAZIJA MARIBOR

Po 30. clenu Statuta Mestne obcine Maribor (MUV, st. 10/2011, 8/2014 in 12/2019)
predlaga komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja mestnemu svetu Mestne
obcine Maribor

SKLEP:

Po 53. in 53.a clenu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni
list RS, st. 16/2007-UPB5, 36/2008, 58/09, 64/2009-popr. in 65/2009-popr., 20/2011,
ZUJF, st. 40/2012, ZPCP-2D, st. 57/2012, 27/2015 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/2015,
46/2016, 49/2016-popr. in 25/2017-ZVaj) ter 23. clenu Statuta Mestne obcine Maribor
(MUV, st. 10/2011, 8/2014 in 12/2019)

Mestni svet Mestne obcine Maribor

d aj e
pozitivno mnenje

kandidatu Hermann PUSNIKU

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAZEVALNEGA

ZAVODA PRVA GIMNAZIJA MARIBOR

z obrazlozitvijo:
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kandidat Herman PUSNIK vodi Prvo gimnazijo Maribor kot ravnatelj od 1.
avgusta 2010. Drugi mandat mu potece 31.julija 2020. Njegovo dosedanje delo in
vodenje Prve gimnazije je ocenjeno kot zelo uspesno.

Obrazlozitev:

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja, (ZOFVI) ravnatelja
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda - gimnazije imenuje in razresuje svet sole. Pred
odlocitvijo sveta o izbiri kandidata za ravnatelja si mora svet pridobiti mnenje uciteljskega
zbora ter obrazlozeno mnenje lokalne skupnosti, na obmocju katere ima sola, sedez ter
starsev in dijakov. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za, ravnatelja,
posreduje obrazlozen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Ce minister ne da mnenja
v 30 dneh od dneva, koje bil zanj zaprosen, lahko svet odloci o imenovanju ravnatelja brez
mnenja ministra. Po prejemu mnenja, ministra, oz. po poteku roka 30 dni svet odloci o
imenovanju ravnatelja s sklepom. Mandat ravnatelja traja, 5 let.

Svet Prve gimnazije Maribor je zaradi poteka mandata sedanjemu ravnatelju 31. julija
2020 zacel z razpisnim postopkom in razpis objavil v Uradnem listu RS 6. marca 2020 ter
na Zavodu RS za zaposlovanje in na oglasni deski gimnazije. Na razpis sveta gimnazije
sta se v razpisnem roku prijavila dva kandidata, za, katera je svet gimnazije ugotovil, da
izpolnjujeta zakonsko predpisane pogoje.

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 17. seji, 16. junija 2020, po
obravnavi razpisne dokumentacije v sodelovanju s predstavnikom MOM v svetu gimnazije
soglasno oblikovala pozitivno mnenje za kandidata Hermana PUSNIKA z obrazlozitvijo
kot je navedeno v predlogu sklepa.

Soglasno oblikovan predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja
javnega vzgojno-izobrazevalnega, zavoda, Prva gimnazija Maribor komisija daje mestnemu
svetu MOM v obravnavo in odlocitev.

Podatki o kandidatu:

- Herman PUSNIK prof, matematike, zaposlen v Prvi gimnaziji Maribor kot ravnatelj od
avgusta 2010; ima opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na podrocju vzgoje in
izobrazevanja, naziv svetnika in opravljen ravnateljski izpit.
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