K točki 1
Gradivo za 9. dopisno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
ZADEVA:

KADROVSKA ZADEVA

Mnenje o kandidatih za ravnatelja javnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj
Svet Osnovne šole Loka Črnomelj je 26. 4. 2022 na Občino Črnomelj naslovil vlogo za
pridobitev mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Loka Črnomelj.
Kot je razvidno iz dopisa sveta šole in prilog, je svet zavoda v določenem razpisnem roku
prejel dve popolni vlogi na razpisano delovno mesto ravnatelja in sicer Andreje Miketič in
Boštjana Papeža. Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti. Svet zavoda je za
oba kandidata priložil njuno prijavo, program vodenja zavoda in življenjepis.
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., 25/17 - ZVaj,
123/21, 172/21, 207/21). V skladu z 53. a členom ravnatelja imenuje svet šole. Svet zavoda
si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje, pridobiti tudi mnenje učiteljskega zbora, lokalne skupnosti, na območju katere ime
šola sedež, mnenje sveta staršev. 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 je lahko imenovan tudi kandidat,
ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata. Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. 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.
Iz predloženih prijav in življenjepisov kandidatov je razvidno, da sta oba že zaposlena v vzgoji
izobraževanja in imata tudi izkušnje na področju vodenja tovrstnega zavoda.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je vlogo Sveta Osnovne šole Loka
Črnomelj, prijavi kandidatov, življenjepise in programe vodenja zavoda obeh kandidatov (v
prilogi), obravnavala na 26. seji, 9. 5. 2022. Po razpravi je komisija soglasno sklenila, da
občinskemu svetu predlaga v sprejem sledeči sklep:

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Črnomelj je bil seznanjen s prijavami kandidatov za ravnatelja Osnovne
šole Loka Črnomelj in sicer s prijavo mag. Andreje Miketič, 8340 Črnomelj in prijavo Boštjana
Papeža, 8340 Črnomelj.
Glede na izkušnje in predložene programe vodenja zavoda Občinski svet Občine Črnomelj za
oba kandidata podaja pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja Osnovne šole Loka
Črnomelj.
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