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Zadeva:  KADROVSKE ZADEVE 
 
1. Imenovanje dveh članov -  predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj in enega člana – 

predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svetu javnega zavoda Zavod za 
izobraževanje in kulturo Črnomelj  

 
Dosedanjim članicam in članom sveta javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK 
Črnomelj) poteče 8. julija 2017 mandat. Svet ZIK Črnomelj skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega 
zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (Ur.l. RS, št. 14/97 in 114/04) sestavlja  šest 
članov, od tega dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in dva predstavnika 
zainteresirane javnosti – uporabnikov.  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje dva predstavnika ustanovitelja in enega predstavnika 
zainteresirane javnosti – predstavnika uporabnikov kulturnih dejavnosti. Enega člana predstavnika 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti volijo udeleženci izobraževanja odraslih.  Sestava in 
pristojnosti sveta so opredeljene v 16. in 17. členu odloka.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala kandidate, tako za dva 
predstavnika ustanovitelja, kot tudi za enega predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.  
 
Za predstavnika ustanovitelja so bili evidentirani: Cvetka Aupič (predlagatelj DeSUS), Janez Perušič, 
(predlagatelj SD) in Stanislav Pavlakovič, (predlagatelj N.Si). Za predstavnika uporabnikov oz. 
zainteresirane javnosti sta bili evidentirani:  Ksenija Gorše, Tomaž Grdešič in Željka Karin Biličič 
(predlagatelja: JSKD OI Črnomelj in KUD Oton Župančič Vinica).  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne, 9.5.2017  soglasno sklenila, da  
občinskemu svetu predlaga, da v svet javnega zavoda ZIK Črnomelj kot predstavnika ustanovitelja 
imenuje Cvetko Aupič in Stanislava Pavlakoviča, kot predstavnico zainteresirane javnosti – 
uporabnikov pa imenuje Željko Karin Biličič.  
 
Predlog sklepa: 
1. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se kot predstavnika 
ustanoviteljice občine Črnomelj imenujeta:  
- Cvetka Aupič, Črnomelj, 
- Stanislav Pavlakovič, Črnomelj. 
 
2. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se kot predstavnica 
zainteresirane javnosti  - uporabnikov imenuje:  
- Željka Karin Biličič, Vinica. 
 
2. Imenovanje  treh članov – predstavnikov ustanoviteljice, Občine Črnomelj, v svet javnega 

zavoda Osnovna šola Komandanta Staneta, Dragatuš  
 

Dosedanjim članicam in članom sveta javnega zavoda Osnovna šola Komandanta Staneta, Dragatuš 
poteče mandat 22. maja 2017.  Svet Osnovne šole Komandanta Staneta, Dragatuš  skladno z 
Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola komandanta Staneta, 
Dragatuš« (Uradni list Republike Slovenije, št. 6/1997, 31/1998, 33/2008, 9/2010) sestavlja enajst 
članov in sicer:  



- trije predstavniki ustanovitelja,  
- pet predstavnikov delavcev zavoda in  
- trije predstavniki staršev.  
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine Črnomelj. Člani sveta so imenovani oziroma 
izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.  
 
Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala  naslednje kandidate: Alojz 
Puhek (predlagatelj DeSUS), Aleš Kuretič (predlagatelj SD), Gregor Šmalcelj (predlagatelj SD) in  Erika 
Cerar (predlagatelj N.Si).   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne, 9.5.2017  sklenila, da  
občinskemu svetu predlaga, da v svet javnega zavoda OŠ Komandanta Staneta Dragatuš kot 
predstavnike ustanovitelja imenuje  Alojza Puhka, Aleša Kuretiča in Gregorja Šmalclja. 
 
Predlog sklepa:  
V svet javnega zavoda Osnovna šola Komandanta Staneta, Dragatuš se kot predstavniki 
ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:  
- Alojz Puhek, Dragatuš,  
- Aleš Kuretič, Dragatuš,  
- Gregor Šmalcelj, Dragatuš.  
 
 
3. Imenovanje  treh članov – predstavnikov ustanoviteljice, Občine Črnomelj, v svet javnega 

zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi  
 
Dosedanjim članicam in članom sveta javnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi poteče mandat. 
Svet Osnovne šole Stari trg o Kolpi v skladu z Odlokom o ustanovitvi  javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi  (Ur.l. RS, št. 6/97, 31/98, 33/2008 in 9/2010) 
sestavlja enajst članov in sicer:  
- trije predstavniki ustanovitelja,  
- pet predstavnikov delavcev zavoda in  
- trije predstavniki staršev.  
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine Črnomelj. Člani sveta so imenovani oziroma 
izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.  
 
Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala  naslednje kandidate: Marija 
Volf (predlagatelj DeSUS), Katarina Kapš (predlagatelj SD) in  Boris Grabrijan (predlagatelj SLS).   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne, 9.5.2017  soglasno sklenila, da  
občinskemu svetu predlaga, da v svet javnega zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi kot predstavnike 
ustanovitelja imenuje   vse tri evidentirane kandidate. 
 
Predlog sklepa:  
V svet javnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi se kot predstavniki ustanoviteljice Občine 
Črnomelj imenujejo:  

- Katarina Kapš, Stari trg ob Kolpi,  
- Marija Volf, Stari trg ob Kolpi,  
- Boris Grabrijan, Adlešiči. 

 
 
 



4. Imenovanje predstavnika občine v svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto  
 

S strani javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto je bila občina pozvana, da imenuje novega 
predstavnika ustanoviteljice, Občine Črnomelj, v svet zavoda. Kot je razvidno iz dopisa zavoda, je 
sedanjim predstavnikom 7. maja 2017 potekel dve letni mandat.  
 
Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala  naslednje kandidate: Hutar 
Fani (predlagatelj: DeSUS) Helena Domitrovič (predlagatelj: DeSUS), Igor Suhorepec (predlagatelj: 
N.Si) in Jože Veselič (predlagatelj: SDS).  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne, 9.5.2017  soglasno sklenila, da  
občinskemu svetu predlaga, da v svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto kot 
predstavnika ustanovitelja imenuje  Jožeta Veseliča. 
 
Predlog sklepa:  
V svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto se kot predstavnik ustanoviteljice Občine 
Črnomelj imenuje:  

- Jože Veselič, Črnomelj.  

 
5. Mnenje o kandidatih za ravnatelja javnega zavoda Osnovna šola Loka, Črnomelj  

  
Svet Osnovne šole Loka Črnomelj je dne, 7.4.2017 na Občino Črnomelj naslovil vlogo za pridobitev 
mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Loka Črnomelj.  Kot je razvidno iz 
dopisa sveta šole in prilog, so v zakonsko določenem roku prispeli tri prijave na razpisano delovno 
mesto ravnatelja in sicer kandidatov Alojza Hudelja, prof. kemije in biologije, Tomaža Pavlakoviča, 
profesor matematike in tehnike in Damjane Vraničar, profesorica razrednega pouka. Svet zavoda si 
mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti.   
Svet zavoda je za vse tri  kandidate predložil dokumentacijo in program dela, ki so ga priložili prijavi 
(življenjepis, fotokopijo diplome, fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu, fotokopijo potrdila o 
podelitvi naziva svetovalec, fotokopijo potrdila iz kazenske evidence, program dela ter fotokopijo 
potrdila o ravnateljskem izpitu pri dveh kandidatih).  
 
Pogoji za ravnatelja in postopek imenovanja so urejeni v 53. in 53.a členu Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju:  ZOFVI).  V skladu z 53. a členom ZOFVI 
ravnatelja imenuje svet šole. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh 
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti  tudi mnenje učiteljskega zbora, lokalne skupnosti, na 
območju katere ime šola sedež, mnenje sveta staršev. Za ravnatelja javne šole je 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 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. 
Za ravnatelja je  je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Lokalna skupnost in svet staršev mnenje 
obrazložijo. Če lokalna skupnost in drugi našteti organi ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bil 
zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Mandat ravnatelja traja 5 let.  
 
Iz predložene dokumentacije je razvodno, da so vsi prijavljeni kandidati že sedaj zaposleni v vzgoji in 
izobraževanju, izpolnjujejo pogoje za učitelja na šoli, imajo več kot 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju in  izpolnjujejo tudi pogoj glede predpisanega naziva.   



 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je vlogo Sveta Osnovne šole loka Črnomelj, 
prijave kandidatov in programe vodenja zavoda vseh treh kandidatov (v prilogi), obravnavala na 17. 
seji, dne 9.5.2017.  Po razpravi je komisija soglasno sklenila, da občinskemu svetu predlaga v sprejem 
sledeči sklep:  

 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Črnomelj je bil seznanjen s prijavami kandidatov za ravnatelja Osnovne šole 
Loka Črnomelj in sicer s prijavo Alojza Hudelja, Črnomelj,  prijavo Tomaža Pavlakoviča, Metlika in 
prijavo Damjane Vraničar, Črnomelj, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje in so predložili program 
vodenja zavoda.  
 
Glede na predložen program vodenja in dosedanje izkušnje pri vodenju zavoda, Občinski svet Občine 
Črnomelj pri imenovanju daje prednost dosedanji ravnateljici Damjani Vraničar.   
 
 
6. Mnenje o kandidatu za ravnatelja javnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, 

Črnomelj  
 

Svet OŠ Milke Šobar Nataše v Črnomlju je na občino Črnomelj dne, 3.4.2017, naslovil vlogo za 
pridobitev mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Milke Šobar - Nataše v 
Črnomlju, Matjažu Bariču, profesorju defektologije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe 
z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju.  

 
Kot je razvidno iz dopisa sveta šole in prilog, je v zakonsko določenem roku prispela ena prijava na 
razpisano delovno mesto ravnatelja in sicer kandidata Matjaža Bariča.  Svet zavoda nadalje za 
Matjaža Bariča prilaga dokazila o zahtevanih pogojih (fotokopijo diplome, fotokopijo potrdila o 
strokovnem izpitu, fotokopijo potrdila o podelitvi naziva svetovalec, fotokopijo potrdila o 
ravnateljskem izpitu, fotokopijo potrdila iz kazenske evidence ter program dela).  
  
Pogoji za ravnatelja in postopek imenovanja so urejeni v 53. in 53.a členu ZOFVI. V skladu z 53. a 
členom ZOFVI ravnatelja imenuje svet šole. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za 
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti  tudi mnenje učiteljskega zbora, lokalne 
skupnosti, na območju katere ime šola sedež, mnenje sveta staršev.  
 
Za ravnatelja javne šole je 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 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.  
 
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če lokalna skupnost in drugi našteti organi ne 
dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bil zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. 
Mandat ravnatelja traja 5 let.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je vlogo sveta Osnovne šole Milke Šobar 
Nataše, prijavo kandidata in program vodenja zavoda, ki ga je podal ob prijavi, obravnavala na 17. 
seji, dne 9.5.2017.  Po razpravi je komisija soglasno sklenila, da občinskemu svetu predlaga v sprejem 
sledeči sklep:  
 
 



Predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Črnomelj je bil seznanjen s prijavo kandidata in podaja pozitivno mnenje k 
imenovanju kandidata Matjaža Bariča, Črnomelj,  za ravnatelja Osnovne šole Milke Šobar- Nataše v 
Črnomlju.  
 
Kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje in je že doslej zaposlen v kolektivu OŠ Milke Šobar-Nataše, 
kjer  že opravlja funkcijo ravnatelja. Program dela zavoda, ki ga je priložil prijavi je pravilno naravnan, 
šola pod njegovim vodstvom pa že sedaj pridobiva sredstva tudi na raznih razpisih in se vključuje v 
lokalno okolje.   
 
 
Pripravila:  
Slavica Novak Janžekovič, OU      
         Predlagatelj:  
        Komisija za mandatna vprašanja,  

        volitve in imenovanja 
  Predsednik, Janez Perušič, l.r. 


