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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 114. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v
obravnavo

MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA
OSNOVNE ŠOLE F. S. FINŽGARJA LESCE
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:
- Branko Fajfar, namestnik predsednika KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje predlaganim kandidatkam za
ravnateljico OŠ F. S. Finžgarja Lesce Emiliji Kavčič, Vesni Rakef, Nataši Junež,
prednost pa daje Emiliji Kavčič.
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O B R A Z L O Ž I T E V
1. Zakonska podlaga
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
16/07 - UPB5 in sprem., v nadaljevanju ZOFVI) svet šole pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobi mnenje lokalne skupnosti, na
območju katere ima šola sedež.
2. Obrazložitev
Svet Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce (v nadaljevanju Svet OŠ F.S. Finžgarja Lesce) je dne
4.6.2018 Občini Radovljica posredoval zaprosilo za mnenje o dveh prijavljenih kandidatkah, ki
izpolnjujta pogoje za imenovanje za ravnateljico, naknadno dne 8.6.2018 pa še za eno kandidatko.
Na razpis, ki je bil objavljen v začetku maja 2018, so se prijavile naslednje kandidatke: dosedanja
ravnateljica Emilija Kavčič, Vesna Rakef in Nataša Junež.
Navedene kandidatke izpolnjujejo razpisne pogoje za imenovanje za ravnateljico.
Lokalna skupnost mnenje o prijavljenih kandidatih obrazloži. Če lokalna skupnost v 20 dneh od
dneva, ko je bila zaprošena za mnenje, le-tega ne izda, lahko svet šole na podlagi 53. a člena
ZOFVI o izbiri odloči brez mnenja lokalne skupnosti. Ravnatelja imenuje svet šole po postopku iz
veljavnega ZOFVI.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) je vloge in programe kandidatk
obravnavala na svoji 31. seji, dne 11.6.2018. Po pregledu posredovane dokumentacije in
opravljeni razpravi so člani KMVI soglasno odločili, da občinskemu svetu predlagajo, da poda
pozitivno mnenje za vse tri kandidatke, prednost pa dajejo Emiliji Kavčič, dosedanji ravnateljici,
ki je v tem mandatu kot ravnateljica presegla pričakovanja predvsem na področju prostorskih
pogojev šole, pozitivno sodeluje z občino, v svojem programu je predstavila jasno vizijo vodenja
za naslednje mandatno obdobje.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Članom občinskega sveta smo posredovali tudi kopije programov vseh predlaganih kandidatk.

3. Finančne posledice
Podano pozitivno mnenje nima neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Radovljica.
Pripravila:
Monika Sluga
Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave
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