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Gradivo za 8. dopisno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v aprilu 2022
Zadeva:

KADROVSKA ZADEVA

Mnenje o kandidatki za ravnateljico Srednje šole Črnomelj
Svet Srednje šole Črnomelj je dne 14. 4. 2022 na Občino Črnomelj naslovil vlogo za pridobitev
mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Srednje šole Črnomelj. Kot je razvidno
iz dopisa sveta šole, je v zakonsko določenem roku prispela ena prijava na razpisano delovno
mesto ravnatelja in sicer kandidatke Alenke Lukan Kulovec, za katero svet ugotavlja, da
ustreza zakonsko določenim pogojem za delovno mesto ravnatelja. Svet zavoda si mora
pred odločitvijo o izbiri kandidatke za ravnateljico pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti.
Lokalna skupnost mnenje obrazloži. Svet zavoda je predložil življenjepis in program dela, ki
ga je kandidatka predložila k 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., 25/17 - ZVaj,
123/21, 172/21, 207/21)- 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 sveta šole (v prilogi) je razvidno, da ima prijavljena kandidatka zahtevane
izobrazbene pogoje, pedagoško andragoško izobrazbo, strokovni izpit, zahtevane delovne
izkušnje, zahtevan naziv, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku.
Kandidatka je priložila življenjepis in program vodenja zavoda (v prilogi).
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je vlogo sveta Srednje šole Črnomelj,
življenjepis kandidatke in program vodenja zavoda obravnavala na 25. seji dne 22. 4. 2022.
Po razpravi je komisija sklenila, da občinskemu svetu predlaga v sprejem sledeči sklep:

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Alenke
Lukan Kulovec, 8351 Straža, za ravnateljico Srednje šole Črnomelj.
Prijavljena kandidatka ustreza predpisanim pogojem za ravnatelja Srednje šole Črnomelj in je
predložila tudi program vodenja zavoda. Glede na predložen program vodenja zavoda
Občinski svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k njenemu imenovanju.
Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
KMVI predsednik Zoran Špec, l.r.

