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Zadeva: PREDLOG IZDAJE MNENJA K IMENOVANJU RAVNATELJICE
JAVNEGA ZAVODA VRTEC SEŽANA
Predlagateljica: ŽUPANJA OBČINE DIVAČA, ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
Pripravljavci: OBČINSKA UPRAVA OBČINE DIVAČA
I.

Uvod

Svet Javnega zavoda Vrtec Sežana je soustanoviteljici, Občini Divača, posredoval vlogo za
izdajo mnenja o kandidatki za ravnateljico Vrtca Sežana, ki izpolnjuje razpisne pogoje.
II.

Pravna podlaga



Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12
– ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D)



Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14).

III.

Obrazložitev

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa postopek za imenovanje
ravnatelja javnega vrtca.
53. a člen navedenega zakona med drugim določa:
»Svet si mora 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.«

Zakon tudi določa, da ima lokalna skupnost čas za izdajo mnenja 20 dni od dneva, ko je bila
zanj zaprošena, sicer lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Svet Javnega zavoda Vrtec Sežana je skladno z zakonom, soustanoviteljici, Občini Divača,
posredoval vlogo za izdajo mnenja o kandidatki za ravnateljico Vrtca Sežana, ki se je
prijavila na razpis in izpolnjuje razpisne pogoje; Svet je predložil tudi program vodenja vrtca,
ki ga je pripravila kandidatka (v prilogi).

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa predlaga izdajo pozitivnega mnenja k
prijavi - imenovanju kandidatke Radice Slavković na mesto ravnateljice Vrtca Sežana.
Predlog sklepa je sestavljen iz dveh členov:
- v 1. členu je navedeno mnenje Občinskega sveta k prijavi kandidatke za
ravnateljico Vrtca Sežana;
- v 2. členu je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega sklepa.

V.

Zaključek

Gradivo bo v predhodno seznanitev in obravnavo predloženo Komisiji za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja Občine Divača.
Predlog podajam Občinskemu svetu v obravnavo in odločitev.

VI.
Priloge
 Vloga Vrtca Sežana (št. 235/24-2015 z dne 8. 4. 2015) in Program vodenja Vrtca na
razpis prijavljene kandidatke
 Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača

Pripravila:
Romana Derenčin
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
Vložiti:
- Arhiv sej OS,
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 –
ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
4/14, 24/14), je Občinski svet Občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet občine Divača izdaja POZITIVNO MNENJE k imenovanju kandidatke
RADICE SLAVKOVIĆ, Cesta na Lenivec 8, Sežana, za ravnateljico Vrtca Sežana.

2.
Ta sklep velja takoj.

Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
- Svet Vrtca Sežana, Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

