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Gradivo za dopisno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v aprilu 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadeva:
MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE STARI TRG OB KOLPI
Svet javnega zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi je v Uradnem listu RS, št. 16/2019 objavil razpis za delovno
mesto ravnatelja in na 6. seji 28.3.2019 ugotovil, da sta pravočasni in popolni dve vlogi, vlagateljic
Vesne Fabjan in Mojce Butala. Dne 4.4.2019 je občina prejela dopis, v katerem svet zavoda občinski
svet občine Črnomelj zaproša, da mu v 20 dnevnem roku posreduje obrazloženo mnenje o obeh
kandidatkah. Pogoji za ravnatelja in postopek imenovanja so urejeni v 53. in 53.a členu Zakona o
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo,
118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D,
2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj). V skladu z 53. a členom ZOFVI ravnatelja
imenuje svet šole. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje učiteljskega zbora in mnenje lokalne skupnosti, na
območju katere ime šola sedež ter mnenje sveta staršev. Lokalna skupnost in svet staršev mnenje
obrazložijo. Če lokalna skupnost ali drugi organi ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bil zanj
zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan,
kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge
stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na
kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit,
pri čemer je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Mandat ravnatelja traja 5 let.
Iz priložene dokumentacije je razvidno, da je Vesna Fabjan profesorica geografije in zgodovine, ima
več kot pet let izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima opravljen strokovni izpit in ima naziv svetnica
ter da je Mojca Butala profesorica razrednega pouka, ima več kot pet let izkušenj v vzgoji in
izobraževanju, ima opravljen strokovni izpit, ima naziv svetovalka in opravljen ravnateljski izpit. Ob
prijavi sta obe kandidatki predložili življenjepis in program dela za mandatno obdobje 2019 – 2024,
kar so člani občinskega sveta prejeli kot prilogo h gradivu.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 3. seji dne, 17. 4. 2019 obravnavala
predloženo gradivo ter občinskemu svetu predlaga, da sprejme sledeči sklep:
Predlog sklepa:
Občinski svet je bil seznanjen s prijavami kandidatk za ravnateljico Osnovne šole Stari trg ob Kolpi in
sicer s prijavo kandidatke Vesne Fabjan, 8340 Črnomelj in s prijavo kandidatke Mojce Butala, 8340
Črnomelj.
Občinski svet Občine Črnomelj podaja p o z i t i v n o m n e n j e k imenovanju za obe kandidatki,
ker obe izpolnjujeta predpisane pogoje, prednost pri izbiri pa daje kandidatki Vesni Fabjan, od katere
pričakuje boljše sodelovanje z lokalnim okoljem.
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