Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in
18/19), 53. in 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji ______________sprejel

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje pozitivno mnenje k imenovanju
•
•

dr. URŠKE KOREN LIKAR,
ANDREJA ŠUŠMELJA,

za ravnatelja Gimnazije Nova Gorica.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 014-10/2019
Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Številka: 014-10/2019-10
Nova Gorica, 6. novembra 2019
OBRAZLOŽITEV
Predsednik Sveta zavoda Gimnazija Nova Gorica je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
dne 4. 11. 2019 zaprosil za podajo mnenja v postopku imenovanja ravnatelja Gimnazije
Nova Gorica, saj mora upoštevaje določila Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI) 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,
- mnenje dijakov,
- mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost je mnenje v postopku imenovanja ravnatelja Gimnazija Nova Gorica
dolžna podati v roku 20 dni od dneva prejema zaprosila, sicer lahko svet zavoda o izbiri
odloči brez tega mnenja.
Za ravnatelja javne šole je upoštevaje določila ZOFVI 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 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 in
opravljen ravnateljski izpit. Imenovan je lahko tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Mandat ravnatelja traja
pet let.
Na razpis, ki je bil objavljen v Primorskih novicah, na Zavodu za zaposlovanje, na spletnih
straneh Gimnazije Nova Gorica in Uradnem listu RS sta se prijavila dva kandidata, ki
izpolnjujeta vse razpisne pogoje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji, ki je bila dne 6. 11. 2019,
obravnavala navedeno zadevo ter na podlagi predložene razpisne dokumentacija sklenila
obema kandidatoma podati pozitivno mnenje.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi sklep sprejme.

PRIPRAVIL:
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS

Maja Erjavec
PREDSEDNICA

