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OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 9000-16/2019 (1-02)
Datum: 25. 11. 2019

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

Na podlagi določil Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, štev. 430/2015) in 23.
Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis, štev. 430/2015)

člena

razpisujem
1. dopisno sejo

Občinskega

sveta

Občine

Vrhnika

z naslednjim
DNEVNIM REDOM:
1.

Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja OŠ
Antona Martina Slomška

Razlogi za sklic

korespondenčne

seje:

Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja OŠ Antona Martina Slomška je potrebno
posredovati Svetu zavoda OŠ Antona Martina Slomška do 1. 12. 2019.
OBRAZLOŽITEV RAZLOGA ZA OBRAVNAVO NA DOPISNI SEJI:

V skladu s poslovnikom se člani občinskega sveta o predloženih sklepih opredelijo
telefonsko, po elektronski pošti na priloženi izjavi o glasovanju na 1. dopisni seji ali osebno s
podpisom izjave pri uslužbencu, zadolženem za delo občinskega sveta, in sicer v treh dneh
po prejemu gradiva za sejo. Opredelijo se lahko z: »ZA«, »PROTI« ali »NE GLASUJEM«.
Glede na zgoraj navedeno vas prosimo, da se na zgoraj navedeni način opredelite
najkasneje do 29. 11. 2019, do 1O ure pri Občinski upravi Občine Vrhnika, in sicer:
telefonsko na tel: 01/755 54 19,
po elektronski pošti: spela .plestenjak@vrhnika.si,
ali osebno s podpisom izjave v tajništvu občine pri Špeli Plestenjak.

Župan
Daniel Cukjati l.r.
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Številka: 032-13/2019(2-02)
Datum: 25. 11. 2019

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA:

Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje za ravnatelja OŠ Antona Martina Slomška

PRAVNA PODLAGA:

Statut Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430 z dne 28.09.2015)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07, ZOFVI-UPB5, 36/2008, 58/2009,
20/2011, 40/12-ZUJF in 57/12-ZP-CP-20, 2/15 Odi US 269/12
in 47/15)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika (uradno
prečiščeno besedilo 2 - Naš časopis št. 400/12 z dne
19.12.2012)

l. OBRAZLOŽITEV:

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Martina Slomška,
katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika, je pozval občino z dopisom št. 100-8/2019-13 z
dne 8.11.2019, da v skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI) Občinski svet Občine Vrhnika izda mnenje o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja OŠ Antona Martina Slomška. Mnenje je
potrebno tudi obrazložiti.
V primeru, da lokalna skupnost mnenja ne izda v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena
(rok prične teči 11.11.2019), lahko svet šole o izbiri odloči tudi brez tega mnenja.
Na podlagi 53.a člena ZOFVI mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora,
mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež,
kadar je ustanovitelj javne šole oziroma vrtca samoupravna narodna skupnost pa
tudi mnenje te skupnosti,
mnenje sveta staršev.
Svet šole po prejemu mnenj izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja,
obrazložen predlog za imenovanje pa posreduje v mnenje resornemu ministru. Le-ta izda
mnenje o kandidatu v 30-dneh od dneva, ko je bil zanj zaprašen. V primeru, da minister
mnenja v predpisanem roku ne izda, lahko Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja tudi
brez tega mnenja.
Mandat ravnatelja traja pet let. V skladu z drugim odstavkom 53.
ravnatelja javne šole lahko imenovan, kdor:

člena

ZOFVI je za
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1. ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,
2. ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter
3. ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
4. ima opravljen ravnateljski izpit.
Tudi za ravnatelje velja 107. a člen ZOFVI, v skladu s katerim na področju vzgoje in
izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:
je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Svet zavoda OŠ Antona Martina Slomška prosi za mnenje o naslednjih kandidatih za
ravnatelja (obe kandidatki izpolnjujeta pogoje) :
1. Darja Guzelj
2. Tanja Rozman

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bila vabljena tudi na predstavitev
kandidatov za ravnatelja OŠ Antona Martina Slomška, ki je bila v sredo, 20.11.2019 od 17. OO
ure dalje v jedilnici šole.
Glede na navedeno predlagamo
naslednje

članom Občinskega

sveta

Občine

Vrhnika v sprejem

MNENJE:
svet Občine Vrhnika daje pozitivno mnenje k naslednjima kandidatkama, ki
izpolnjujeta pogoje za ravnatelja OŠ Antona Martina Slomška:
1. Darja Guzelj
2. Tanja Rozman

Občinski

Z NASLEDNJO OBRAZLOŽITEV MNENJA:
Občinski svet Občine Vrhnika na podlagi prijav na prosto delovno mesto ravnatelja
podaja pozitivno mnenje k obema kandidatkama, za katere je svet šole ugotovil, da
izpolnjujeta pogoje za ravnatelja OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika. Obe kandidatki
izpolnjujeta zakonske pogoje za ravnatelja ter sta glede na predložena dokazila in
razvojne programe usposobljeni za opravljanje funkcije ravnatelja OŠ Antona Martina
Slomška Vrhnika.
Predsednik komisije
mag. Viktor Sladič, l.r.

PRILOGE:
dopis sveta šole z dne 11 .11 .2019
zapisnik o odpiranju vlog
del vloge kandidata (prijava, program vodenja oz. dela)
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SVET ZAVODA
O~ Antona Martina Slomška Vrhnika
Pod Hruševec 33
1360 Vrhnika

številka: 100-8/2019-13
Datum: 8. 11. 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE VRHNIKA

Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika

ZADEVA: Prošnja za obrazloženo mnenje lokalne skupnosti ob imenovanju ravnatelja/-ice
Osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika

Spoštovani,
s 1. 3. 2020 poteče ravnateljici OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika 5 - letni mandat, zato je Svet
zavoda OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika objavil razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/-ice.
Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/-ice je bil dne 4· 10. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
na Zavodu RS za zaposlovanje ter istega dne na oglasni deski šolske zbornice. Rok za prijavo je bil
10 dni- torej je bil zadnji dan za prijavo 14.10. 2019. Na razpis sta prispeli 2 (dve) vlogi. Svet zavoda
se je na seji dne 7. 11. 2019 seznanil s prijavama in ugotovil, da prijavi ustrezata razpisanim
pogojem.
Svet zavoda si mora v skladu z drugim odstavkom 53· a člena ZOFVI pred odločitvijo o izbiri
kandidata za ravnatelja/-ico pridobiti obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere
ima šola sedež.
V prilogi vam pošiljamo vsa dokazila obeh kandidatk za ravnatelja/-ico OŠ Antona Martina Slomška
Vrhnika, ki jih je Svet zavoda prejel pravočasno.
Prosimo vas, da nam po pregledu dokumentacije pošljete pisno obrazloženo mnenje o obeh
kandidatkah v 20 dneh od prejema zahtevka.
če Občinski svet ne bo posredoval obrazloženega pisnega mnenja v 20-dneh, kot je bil zaprašen,
bo Svet zavoda odločil o izbiri in imenovanju ravnatelja šole brez mnenja v skladu s 7· odstavkom
53.a člena citiranega zakona.

Lep pozdrav.
Predsednica Sveta šole
l'v1ateja Glušič

Priloge:
kopija razpisa
kopije vlog s prilogami (2x)
kopiji zapisnikov o odpiranju vlog
vabilo KVIAZ na predstavitev kandidatov
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Številka : 032-13/2019 (2-02)
Datum : 25. 11 . 2019

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA:

Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja
OŠ Antona Martina Slomška

Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš
št. 430/15 z dne 28. 9. 2015) podajam naslednje

časopis

MNENJE:
Strinjam se s predlogom, da Občinski svet Občine Vrhnika na podlagi prijav za prosto
delovno mesto ravnatelja poda pozitivno mnenje k naslednjima kandidatkama, ki
izpolnjujeta pogoje za ravnatelja OŠ Antona Martina Slomška:
1. Darja Guzelj
2. Tanja Rozman

Z NASLEDNJO OBRAZLOŽITEV MNENJA:
Občinski svet Občine Vrhnika na podlagi prijav na prosto delovno mesto ravnatelja
podaja pozitivno mnenje k obema kandidatkama, za katere je svet šole ugotovil, da
izpolnjujeta pogoje za ravnatelja OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika. Obe kandidatki
izpolnjujeta zakonske pogoje za ravnatelja ter sta glede na predložena dokazila in
razvojne programe usposobljeni za opravljanje funkcije ravnatelja OŠ Antona Martina
Slomška Vrhnika.

Župan
Daniel Cukjati, l.r.

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

