
Osrrovna §ch Kungola
plintovec I a C,
2201   Zg. Kungofa

Stevilka:  105-211-19
Datum:  14. 4. 2020

Na  podlagi  53.  a  6lena  Zakona  o  organizaciji  in  financirani.u  vzgoje  in  izobrazevanja  (Ur.  I.  RS,  St.

16/07 - uradno pre€i§€eno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 -popr., 65/09 - popr., 20/11,   40/12 -
ZUJF,   57/12 -ZPCP-2D,   2/15 0dl.US: U-I-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: Zorvl)  je
Svet zavoda OS Kungota na 6. koresponden€ni seji, ki je bila zaklju€ena 9. 4. 2020, sprejel  naslednji

SKLEP:

1.    Za  raunateljico zavoda OS  Kungota se imenuje Zdenko  Keuc,  rojeno v Slovenj Gradcu  12. 4.
1964, stanujo€o Slatinski dol 24 k, 2201 Zg. Kungota.

2.    Imenovana  ravnateljica  izpolnjuje  pogoje  po    5.  odstavku  53.  tlenu  ZOFVI.    »lmenovana
raunateljica  nima  ravnateljskega  izpita  in  si  ga  mora  pridobiti  nejkasneje  v  enem  letu  po
zaEetku mandata.«

3.           Mandat ravnateljice traja pet let in zache te€i 1. 7. 2020.
4.           Imenovana bo imela ima status delavke, zaposlene za nedolo€en Gas v os Kungota.
5.           Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi.
6.           Pla€a imenovanega se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.

OBRAZLOZITEV:

Svet zavoda  OS  Kungota,  Plintovec  10/c,  2201  Zg.  Kungota je v Ve€eru,  dne  21.  10.  2019  razpisal
delovno mesto ravnatelja zavoda OS Kungota, Plintovec 10/c, 2201 Zg. Kungota.
Na razpis se je prijavilo 7 kandidatov.
Komisija  za  pregled  vlog  (opredeljeno  po  Poslovniku  sveta  zavoda) je  po  pregledu  prispelih  prijav
ugotovila, da so bile vse prijave oddane pravofasno.
Komisija je k dopolnitvi vloge pozvala dve kandidatki, ki sta vlogi dopolnili v zakonitem roku.
Svet zavoda je dne 10. 1. 2020 za mnenje zaprosil vzgojiteljski in uaneljski  zbor, svet starsev vrtca in
5Lole in lokalno skupnost.
Po  pregledu  pridobljenih  mnenj  vzgojiteljskega  in  uciteljskega  zbora,  obrazlozenega  mnenja  sveta
slarsev vrtca in Sole in obrazlozenega mnenja lokalne skupnosti, po pregledu dokazil o izpolnjevanju

pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, program vodenja zavoda, dokazila a
nekaznovanosti in druga dokazila) je svet zavoda  na seji dne 17. 2. 2020   za ravnateljico zavoda OS
Kungota izbral Zdenko Keuc.
Izbrana kandidatka  izpolnjuje pogoje v skladu s 53. tlenom ZOFVI. K vlogi so bila prilozena  naslednja
dokazifa:
•             dokazila o izobrazbi
•             dokazila o pridobljenem nazi\ru
•            dokazila o opravijenem strokovnem izpitu
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dokazila o delovnih  izku§njah v vzgoji in izobrazevanju

potrdilo o nekaznovanosti
potrdjlo sodi§€a, da kandidatka ni v kazenskem postopku,
program vodenja zavoda z vizijo za mandatno obdobje,
opis dosedanjih delovnih izku§enj

Ker  kandidatka  nima  opravljenega  ravnateljskega  izpita,  bo  Svet  zavoda  OS  I(ungota  v  primeru
imenovanja  kandidatke za  ravnateljico s sklepom a  imenovanju  in v pogodbi  o  zaposlitvi vezal tek
mandata  ravnateljice  na  ZOFvl  postavljen  pogoj,  da  mora  izbrana  kandidatka  opraviti  ravnateljski
izpit v roku enega leta od dneva imenovanja, sicer ji mandat preneha po samem zakonu.

Svet Sole je dne 19. 2. 2020 za  mnenje k predlogu za imenovanje kandidatke za ravnateljico zaprosil
ministra, pristojnega za §olstvo. Mnenje ministra je bilo posredovano dne 3. 3. 2020.

Svet  Sole  I.e  na  6.  koresponden€ni  seji  (izpeljani  koresponden€no  zaradi  izjemnlh  okoli5€in  -  novi
virus SARS-CoV-2),  ki se je zaklju€ila 9. 4. 2020, imenoval Zdenko Keuc za ravnateljico Osnovne Sole
Kungota.   Imenovana  kandidatka  izpolnjuje  z  zakonom  in  drugimi  predpisi  zahtevane  pogoje  za
ravnateljico zavoda OS Kungota, Plintovec 10/c, 2201 Zg. Kungota.
Ravnateljici Zdenkj Keuc za€ne teci mandat 1. 7. 2020.

PRAVNI  POUK:

Vsak  prijavljeni  kandidat  ima  pravico  pregledati  razpisno  gradivo  in  v  15  dneh  po  prejemu  tega
sklepa  zahtevati  sodno  varstvo  pri  pristojnem  delovnem  in  socialnem  sodis€u,  6e  misli,  da  je  bil
kr§en  za  izvedbo  razpisa  dolo€en  postopek  in  da  je  ta  kr§itev  bistveno  vplivala  na  odlo€itev  a
imenovanju kandidata ali da imenovani kandidat ne izpolnjuje v razpisu dolo€enih pogoj.ev.

Predsednica Sveta zavoda OS Kungota:

Vro€iti:
-Zdenka  Keuc, Slatinski dol 24 k, 2201 Zg.  Kungota

Poslati:
-arhivu zavoda
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