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Številka: 031-01/2015Datum: 6.8.2015
OBČINSKI SVET OBČINE KRIŽEVCI
MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE KRIŽEVCI
NAMEN:
ZAKONSKA OSNOVA:

PREDLAGATELJ:
Belec
POROČEVALKA:

Obravnava in sprejem mnenja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
16/2007- ZOFVI-UPB5);
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11 in
40/12 – ZUJF);
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Križevci
Statut občine Križevci (Ur. l. RS, št. 3/2015); Poslovnik
občinskega sveta občine Križevci (Ur. l. RS, št. 3/2015);
Župan, mag. Branko

Lidija Domanjko

Obrazloži tev:
Svet zavoda Osnovne šole Križevci je razpisal delovno mesto ravnatelja osnovne šole Križevci, ki je bil
objavljen v dnevniku Večer, dne 29.6.2015.
Ravnatelja imenuje svet šole v skladu s 53. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Svet šole si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti predhodna mnenja, in sicer:
-

mnenje učiteljskega zbora;
mnenje lokalne skupnosti na območju katere ima šola sedež;
mnenje sveta staršev.

Lokalna skupnost svoje mnenje obrazloži ter ga posreduje svetu šole. Če lokalna
skupnost svojega mnenja ne poda v 20 dneh od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko
svet o izbiri ravnatelja odloči brez tega mnenja.
Ko svet šole izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen
predlog za imenovanje v mnenje ministru, ki mora podati mnenje v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, sicer lahko svet šole odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet šole Križevci je Občino Križevci seznanil, da teče postopek imenovanja ravnatelja. Lokalna
skupnost mora podati mnenje v 20 dneh od prejema vloge, ko bo svet zavoda preveril popolnost
vlog in izpolnjevanje pogojev za imenovanje ravnatelja šole. Zaradi 20 dnevnega roka bo
Občinski svet imenovanje ravnatelja Osnovne šole Križevci obravnaval na 2. korespondenčni
seji.
Občinski svet bo seznanjen s podatki o kandidatih, ki bodo izpolnjevali pogoje za ravnatelja šole,
ki jih določa 53. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Citirani zakon govori, da je za ravnatelja javne šole lahko imenovan, kdor:
-

-

ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje,
oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za 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;
ima opravljen ravnateljski izpit;
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Ne glede na določbo je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v
roku enega leta ravnateljskega izpita, mu preneha mandat po zakonu.
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odloka o javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Križevci, je tako Občina Križevci pristojna, da poda
svoje mnenje o vseh kandidatih za ravnatelja šole, ki bodo izpolnjevali pogoje. Po predhodni
predstavitvi kandidatov na seji sveta zavoda OŠ Križevci, ki bo potekala v prostorih OŠ Križevci
dne 18.8.2015 ob 17:00 uri in na katero so vabljeni tudi člani občinskega sveta občine Križevci, bo
občinski svet podal mnenje o kandidatih.

Gradivo pripravila:
KRIŽEVCI
Lidija Domanjko
tajnica OU

OBČINA
župan
mag. Branko Belec

PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 2. odstavka 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja- ZOFVI (Uradni
list RD, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda OŠ Križevci in 15. člena Statuta Občine Križevci ( Uradni list RS, št. 3/2015) je
Občinski svet Občine Križevci na 2. korespondenčni seji, dne ______________, sprejel naslednje

MNENJE
USTANOVITELJA K IMENOVANJU RAVNATELJA/ICE
OSNOVNE ŠOLE KRIŽEVCI
Občinski svet Občine Križevci podaja pozitivno mnenje k imenovanju
______________________________________________________, za ravnatelja/-ico Osnovne šole Križevci.

Obrazložitev:
Svet zavoda OŠ Križevci je dne 29.7.2015 na Občino Križevci naslovil zaprosilo za mnenje glede prispelih
prijav na javni razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda.
Glede na prispele vloge in predstavitev kandidatov je Občinski svet občine Križevci sprejel odločitev, da se
kandidatu/-ki ____________________________, glede na predstavitev, predstavljeno vizijo Osnovne šole
Križevci ter ostalo predloženo dokumentacijo, poda pozitivno mnenje.

Številka: 031-02/2KOR/2015Datum: ____________________
mag. Branko Belec
župan Občine Križevci

Vročiti:
- Svet zavoda Osnovne šole Križevci
- Arhiv Občinskega sveta Občine Križevci

