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ZADEVA: Pojasnila v zvezi s postopki imenovanja ravnateljev in delovanjem svetov zavodov 

 

 

Zaradi epidemije COVID-19 so bili sprejeti ukrepi, ki vplivajo tudi  na delovanje vzgojno-

izobraževalnih zavodov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v tem času 

prejelo veliko vprašanj, povezanih s postopki imenovanja ravnateljev in delovanjem 

svetov zavodov.  Zato vam pošiljamo nekatera osnovna pojasnila, ki vam bodo v pomoč 

pri vašem delu. 

 

Prosimo, da z okrožnico seznanite svete zavodov. 

 

1. Postopki imenovanja ravnatelja in v. d. ravnatelja 
 

V  času izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 se v vzgojno-

izobraževalnih zavodih izvajajo  samo nujne aktivnosti.  Zaradi prepovedi zbiranja ljudi 

v šolah se seje sveta zavoda v šolskem prostoru  ne organizirajo, lahko pa svet zavoda 

morebitne nujne naloge iz svoje pristojnosti obravnava in sprejema na dopisnih sejah. 

Predlagamo, da  sveti zavodov v času epidemije novih  postopkov imenovanj ravnatelja 

(objava razpisa) ne začenjajo, ampak v primeru iztekajočega mandata ravnatelju 

imenujejo vršilca dolžnosti ravnatelja. 

V primeru že uvedenih, pa še ne zaključenih postopkov imenovanja ravnatelja, naj svet 

zavoda, če je le mogoče, postopek zaključi na dopisni seji. Če to zaradi izvajanja 

ukrepov ali zaradi zgodnje faze postopka (upoštevati je namreč potrebno tudi, da roki v 
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upravnih in javnopravnih zadevah v času epidemije ne tečejo) ni mogoče, lahko svet 

zavoda postopke začasno prekine in preostale faze postopka izvede, ko bodo ukrepi za 

obvladovanje epidemije preklicani. Pri tem mora upoštevati ali je to, glede na čas 

izteka tekočega mandata ravnatelja, mogoče, ali pa postopek zaradi izvajanja ukrepov 

za obvladovanje epidemije ustavi ter imenuje vršilca dolžnosti.  

Delovanje oziroma odločanje sveta zavoda je torej možno izvajati izključno na daljavo, 

za kar je treba predhodno zagotoviti vse administrativno tehnične pogoje za 

sodelovanje udeležencev.   

 

V zakonodaji ni podlage za podaljševanje mandatov ravnateljev. 

 

Če imenovanja ravnatelja ne bi bilo mogoče izvesti oziroma zaključiti pravočasno, svet 

imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja. V kolikor v osmih dneh po prenehanju mandata 

ravnatelja svet ne imenuje niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti ravnatelja, v skladu s 54. 

členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja(Uradni list  RS, št. 

16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 

20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, v 

nadaljevanju: ZOFVI), imenuje v naslednjih osmih dneh vršilca dolžnosti minister. 

 

Svete  zavodov prosimo, da ministrstvo o vseh imenovanjih ravnateljev in v. d. 

ravnateljev obveščajo tako kot doslej, v skladu z navodili iz okrožnice v zvezi s 

postopkom imenovanja ravnatelja (št. 603-15/2016 z dne 30. 3. 2016). 

 
V postopku imenovanja ravnatelja ni pritožbe, rok za vložitev tožbe, ki jo lahko vloži 

neizbrani kandidat na podlagi 36. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 

8/96), pa zapade pod sodne roke, katerih prekinitev ureja Zakon o začasnih ukrepih v 

zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja 

nalezljive bolezni COVID 19 (Uradni list RS, št. 36/20). Menimo, da je določbe tega 

zakona glede prekinitve teka rokov možno smiselno uporabiti tudi pri pravici do 

vpogleda v razpisno dokumentacijo za vse prijavljene kandidate, ki jo omogoča 36. člen 

Zakona o zavodih.  

Vse navedbe, ki se nanašajo na ravnatelja oziroma vršilca dolžnosti ravnatelja, veljajo 

tudi za direktorja oziroma vršilca dolžnosti  direktorja v zavodih.  

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
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2. Mandati svetov zavodov 

 

Za podaljševanje mandatov svetov zavodov ni zakonske podlage. 

 

Če se svetu zavoda izteka mandat, je potrebno čimprej, če je le mogoče, izvesti vse 

postopke za izvolitev oziroma imenovanje novih članov, pri čemer pa je potrebno 

upoštevati vse veljavne odloke v zvezi z izvajanjem ukrepov za obvladovanje epidemije. 

Zavedamo se, da bo v določenih primerih prišlo do težav, zato predlagamo, da čimprej 

preverite tek mandatov svetov zavodov, da bomo lahko skupaj pravočasno rešili 

nastale težave.  

 

Ministrstvo si prizadeva doseči zakonsko ureditev izvajanje postopkov imenovanja 

poslovodnih organov javnih zavodov kot tudi svetov zavodov v času epidemije. O 

morebitni spremembi predpisov vas bomo obvestili, do takrat pa predlagamo, da pri 

svojem delu upoštevajte zgornje usmeritve.   

 

 

 
Lep pozdrav, 
 
 
 
 

 Anton Baloh 
     generalni direktor  

                                                            Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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