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Zadeva:

5. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. 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 in 76/16 – odl. US) in 28. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013 in 4/2018) je županja Občine
Črnomelj sprejela odločitev, da se
IZVEDE
5. dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj
Zadeva:
1. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Srednje šole Črnomelj.
Dopisna seja se izvede v pisni obliki. Članom občinskega sveta je posredovano gradivo s postavljenim
vprašanjem (glasovnico).
Prosimo vas, da nam najpozneje do SREDE, 28. februarja 2018, do 12. ure,
vrnete izpolnjeno in podpisano glasovnico:
- ali po e-pošti na naslov: obcina.crnomelj@siol.net
- ali po pošti (kuverta z znamko priložena)
- ali osebno v sprejemno pisarno občine Črnomelj.
Upoštevane bodo glasovnice, ki bodo na občino prispele do zgoraj navedenega roka.
Obrazložitev sklica seje:
Glede na prvi odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj gre za nujno zadevo
zaradi posredovanja mnenja Svetu Srednje šole Črnomelj. Sprejeti sklep OS bo Občina Črnomelj
posredovala navedenemu svetu javnega zavoda najpozneje do 1.3.2018, ko se izteče 20 dnevni zakonski
rok, v tem času pa ni načrtovan sklic redne seje OS.

Priloge:




Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.
gradivo
glasovnica
kuverta z znamko

Dostaviti:

članom OS po pošti

v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki 1

Gradivo za dopisno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v februarju 2018
___________________________________________________________________________
Zadeva:

KADROVSKE ZADEVE

1. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Srednje šole Črnomelj
Svet Srednje šole Črnomelj je dne, 9.2.2018, na Občino Črnomelj naslovil vlogo za pridobitev mnenja
lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico Srednje šole Črnomelj . Kot je razvidno iz dopisa sveta
šole, so v zakonsko določenem roku prispeli tri prijave na razpisano delovno mesto ravnatelja in sicer
kandidatk Zdenke Kavčič, Alenke Lukan Kulovec in Elizabete Prus, za katere svet ugotavlja, da
ustrezajo zakonsko določenim pogojem za delovno mesto ravnatelja. Svet zavoda si mora pred
odločitvijo o izbiri kandidatke za ravnateljico, o vseh kandidatkah ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi
mnenje lokalne skupnosti. Lokalna skupnost mnenje obrazloži. Svet zavoda je za vse tri kandidatke
predložil življenjepise in programe dela, ki so jih priložile prijavi.
Pogoji za ravnatelja in postopek imenovanja so urejeni v 53. in 53.a členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (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. in 25/17 - ZVaj)- v nadaljevanju: ZOFVI. 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 mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež,
mnenje sveta staršev. Pred odločitvijo sveta o izbiri kandidata za ravnatelja javne poklicne šole,
srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javne višje strokovne šole, javnega
dijaškega doma ter zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
podajo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, tudi dijaki oziroma študentje. Lokalna
skupnost, svet staršev, dijaki in študentje mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski, učiteljski oziroma
predavateljski zbor o mnenju glasujejo tajno. Če lokalna skupnost in drugi našteti organi ne dajo
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bil zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
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. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Iz dopisa in priložene dokumentacije sveta šole (v prilogi) je razvodno, da imajo vse prijavljene
kandidatke zahtevane izobrazbene pogoje, pedagoško andragoško izobrazbo, strokovni izpit,
zahtevane delovne izkušnje, zahtevan naziv, potrdilo o nekaznovanosti in program vodenja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je vlogo sveta Srednje šole Črnomelj,
življenjepise kandidatk in programe vodenja zavoda vseh treh kandidatk obravnavala na 22. seji,
dne 22.2.2018. Po razpravi je komisija sklenila, da občinskemu svetu predlaga v sprejem sledeči
sklep:

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Črnomelj je bil seznanjen s prijavami kandidatk za ravnateljico Srednje šole
Črnomelj, in sicer s prijavo Zdenke Kavčič, 8332 Gradac, s prijavo Alenke Lukan Kulovec, 8351 Straža
in s prijavo Elizabete Prus, 8330 Metlika.
Vse prijavljene kandidatke ustrezajo predpisanim pogojem za ravnatelja Srednje šole Črnomelj in so
predložile tudi programe vodenja zavoda. Glede na predložen program vodenja, dosedanje izkušnje
pri vodenju zavoda ter glede na sodelovanje šole z lokalno skupnostjo pa Občinski svet Občine
Črnomelj pri imenovanju daje prednost dosedanji ravnateljici Elizabeti Prus.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU
Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik, Janez Perušič, l.r.

