NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA

Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi
določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06; ZZ) in
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-Uradno
prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12; ZOFVI) ter Sklepa o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mojca (Uradni list RS, št. 39/2008 in spremembe)

A. SPLOŠNA DOLOČBA
1. VSEBINA
Ta navodila urejajo postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja in
pomočnika ravnatelja.

B. IMENOVANJE/RAZREŠITEV RAVNATELJA IN DIREKTORJA
2. SOGLASJE
Svet zavoda vloži zahtevo za izdajo soglasja za zaposlitev ravnatelja in vršilca dolžnosti ravnatelja
pri županu. (Skladno s 183. in 186. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ, Ur. l. RS, št. 40/12).

3. JAVNI RAZPIS
Po pridobitvi soglasja iz prejšnjega člena svet zavoda sprejme sklep o objavi prostega delovnega
mesta ravnatelja in objavi razpis najkasneje 4 mesece pred iztekom mandatne dobe ravnatelja.
Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa, po postopku, določenim z zakonom.
Razpis za imenovanje ravnatelja se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
V razpisu se določi:







pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat;
obvezna dokazila, ki jih je potrebno priložiti;
čas, za katerega bo imenovan;
rok, do katerega se sprejemajo prijave (ki ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni.);
rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju (ki ne sme biti daljši od 4
mesecev od objave razpisa) in
navedbo, da mora kandidat k prijavi predložiti program vodenja zavoda

Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi.
Za čas do imenovanja ravnatelja na podlagi ponovljenega razpisa, se imenuje vršilec dolžnosti
ravnatelja, vendar najdlje za eno leto. (37. člen ZZ)
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4. ZBIRANJE IN PREGLED PRIJAV
Kandidati za prosto delovno mesto ravnatelja, pošljejo svoje vloge v zaprti kuverti na Svet zavoda
Vrtca Mojca.
Svet zavoda pregleda vse prijave in preveri ali vsebujejo vse zahtevane listine in dokazila. Če je
vloga nepopolna, jo svet zavoda s priporočeno pošto pošlje kandidatu v dopolnitev ali popravo.
Svet zavoda določi razumen rok 8 dni v katerem kandidat še lahko dopolni vlogo in ga opozori, da
se bo vloga štela za umaknjeno, če je ne bo dopolnil pravočasno.
Listine in dokazila, ki jih je kandidat dolžen priložiti, so:
-

dokazila o izobrazbi,
dokazila o doseženi delovni dobi,
dokazilo o imenovanju v naziv (mentorja, svetnika, svetovalca, predavatelja višje šole),
dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
program vodenja zavoda,
potrdilo o nekaznovanosti , ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno pristojno
okrajno sodišče
pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost.

5. POGOJI ZA RAVNATELJA
Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali
svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv
svetnik ali svetovalec oz. 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. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku
enega leta, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let. (Vse iz 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07-Uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 20/11)

7. PRIDOBITEV MNENJ
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
- mnenje vzgojiteljskega zbora,
- mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec oz. šola sedež, kadar je ustanovitelj
javne šole oz. vrtca samoupravna narodna skupnost pa tudi mnenje te skupnosti,
- mnenje sveta staršev. (53.a člen ZOFVI)
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Lokalna skupnost, svet staršev in vzgojiteljski zbor, mnenje obrazložijo.
Če lokalna skupnost, vzgojiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so
bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. (Vse iz 53.a člena ZOFVI)
.

8. POSTOPEK IZBIRE
Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje, svet zavoda povabi na razgovor.
Razgovore vodi predsednik sveta zavoda.
Pri izbiri kandidata svet zavoda pridobljena mnenja upošteva po lastni presoji.

9. GLASOVANJE O KANDIDATIH
Svet odloča z večino glasov članov, ki imajo pravico glasovati.
Če noben kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovno glasuje o dveh kandidatih, ki sta prejela
največje število glasov.
V primeru, da noben kandidat ne pridobi potrebne večine, se razpis ponovi. O tem se obvesti vse
prijavljene kandidate. Svet zavoda lahko za vmesni čas imenuje vršilca dolžnosti.
10. MNENJE MINISTRA
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje
obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o
imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oz. po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o
imenovanju ravnatelja ali direktorja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. (Vse iz
53.a. in 55. člena ZOFVI)

Imenovanemu ravnatelju začne teči mandat na dan, ko svet zavoda sprejme sklep o njegovem
imenovanju. Svet zavoda lahko v sklepu določi kasnejši datum.

11. SODNO VARSTVO
Svet zavoda je dolžan vse kandidate poučiti, da imajo pravico pregledati razpisno gradivo in v
petnajstih dneh po prejemu obvestila o izbiri zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču, če
mislijo, da je bil kršen za izvedbo razpisa določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno
vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih
pogojev.
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Zoper odločitev sveta zavoda je možno vložiti zahtevo za sodno varstvo pri sodišču, pristojnem za
delovne spore. (Vse iz 36. člena ZZ)
12. NASPROTJE INTERESOV
»Nasprotje interesov« so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja
videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. (4. člen Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11)

13. DOLŽNOST IZOGIBANJA NASPROTJU INTERESOV
Člani sveta zavoda morajo biti pozorni na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in morajo
storiti vse, da se temu izognejo.
Člani sveta zavoda svoje funkcije ne smejo uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničili
kakšen nedovoljen zasebni interes. (Vse iz 37. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list
RS, št. 45/10, 26/11, 43/11)

14. RAZREŠITEV RAVNATELJA
Ravnatelja razreši svet javnega vrtca. (Vse iz 55. in 59. člen ZOFVI)
Svet zavoda je dolžan razrešiti ravnatelja:





če sam zahteva razrešitev,
če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno
razmerje po samem zakonu,
če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne
izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja
ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje
pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja ali direktorja z razlogi za
razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. (vse iz 38. ZZ in 59. ZOFVI)
Svet zavoda s predlogom za razrešitev ravnatelja seznani lokalno skupnost, vzgojiteljski zbor in
svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za mnenje
ministra ni potrebno zaprositi, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet
zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti zgolj pristojno ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o
razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o
razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. (Vse iz 55. in 59. člena ZOFVI)
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za
razrešitev določeni postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso
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podani razlogi za razrešitev.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri sodišču
pristojnem za delovne spore. (Vse iz 39. člena ZZ)

C. IMENOVANJE VRŠILCA DOLŽNOSTI RAVNATELJA
15. IMENOVANJE VRŠILCA DOLŽNOSTI
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oz. če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja
ni imenovan, svet javnega vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja ali direktorja izmed strokovnih
delavcev javnega vrtca oz. izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 8 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet javnega vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti
vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti v naslednjih osmih dneh minister. V tem
primeru je svet zavoda dolžan takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja Ista oseba v istem
zavodu lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti največ dvakrat. (Vse iz 54. in 55. člena ZOFVI)
Vršilec dolžnosti preneha z opravljanjem nalog z dnem, ko je imenovan ravnatelj zavoda.
D. . IMENOVANJE POMOČNIKA RAVNATELJA
16. SOGLASJE
Ravnatelj vloži zahtevo za izdajo soglasja za zaposlitev pomočnika ravnatelja pri županu in svetu
zavoda. (Vse skladno s 183. in 186. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ, Ur. l. RS, št. 40/12)
17. JAVNI RAZPIS
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku določenim z zakonom.
Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev
javnega vrtca. (vse iz 58. člena ZOFVI)

18. ZBIRANJE, PREGLED PRIJAV IN IZBIRA KANDIDATA
Kandidati za prosto delovno mesto pomočnika ravnatelja, pošljejo svoje vloge v zaprti kuverti in
naslovijo na tajništvo zavoda.
Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj. ( Vse iz 56. člen ZOFVI)
Ravnatelj pregleda vloge, s kandidati, ki izpolnjujejo pogoje opravi razgovor in s sklepom izbere
kandidata.
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja za dobo do izteka svojega mandata.
19. POGOJI ZA POMOČNIKA
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Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za
ravnatelja oz. ravnateljskega izpita. (56. člen ZOFVI)

20. RAZREŠITEV POMOČNIKA
Pomočnika ravnatelja razreši ravnatelj. Pri tem ga je dolžan seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred
razrešitvijo je ravnatelj dolžan z razlogi za razrešitev seznaniti še vzgojiteljski zbor. (56. člen ZOFVI)
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