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Zadeva: Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Ribnica 

 

Dne 29. 6. 2020 smo prejeli zaprosilo Sveta zavoda Glasbene šole Ribnica (Priloga 1) za podajo 
obrazloženega mnenja o kandidatu za razpisano za delovno mesto ravnatelja Glasbene šole 
Ribnica, in sicer za kandidata Franca Malavašiča (Priloga 2).  

Pravna podlaga 

Skladno z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 
40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj) in 
Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Ribnica, Ur. l. RS št. 119/2007) ravnatelja imenuje svet zavoda, v soglasju z 
ministrom za šolstvo znanost in šport. Pred imenovanjem mora svet zavoda zaprositi za 
mnenje učiteljski zbor in lokalno skupnost - ustanovitelja. Če lokalna skupnost ne poda mnenja 
v 20 dneh od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega 
mnenja. Mandat ravnatelja traja pet let. 

Oris stanja 

Glasbena šola Ribnica že od odstavitve dotedanje ravnateljice Majde Kokošinek leta 2017 nima 
imenovanega ravnatelja. Ta čas je šolo vodil Franc Malavašič, ki ga je svet zavoda imenoval za 
vršilca dolžnosti. V letu 2019 je bil izveden javni razpis za ravnatelja, a ni bil zaključen z 
imenovanjem ravnatelja. Ponovni razpis za ravnatelja je bil objavljen v Uradnem listu RS 20. 3. 
2020 z rokom prijave 8 dni. Na ta razpis naj bi se prispeli dve kandidaturi. Po stališču sveta 
zavoda je le ena popolna, zato je tudi dana v podajo mnenja ustanoviteljicam. O drugi 
kandidaturi in morebitnih razlogih zakaj ni podana v mnenje s strani sveta zavoda nismo prejeli 
nobene informacije. Je pa bila občinama ustanoviteljicama posredovana e-pošta Majde 
Kokošinek dne 13. 07. 2020, s katerim zatrjuje, da je podala ustrezno vlogo (Priloga 3).  
Občina Ribnica je dne 6. 7. 2020 naslovila na Občino Sodražico kot soustanoviteljico šole e-
dopis (naslovljen na ribniško Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s katerim 
nas je seznanila z okoliščinami kandidature Franca Malavašiča (Priloga 4) in njihovim 
pogledom na razmere v šoli, ki jo vodi navedeni kandidat. Iz ugotovitev predmetnih 



inšpekcijskih postopkov namreč izhaja, da je omenjeni kandidat za ravnatelja v vlogi tedanjega 
v.d. ravnatelja večkrat ravnal v nasprotju z veljavno zakonodajo in ustanovitvenim aktom GŠ 
Ribnica, pri tem je potrebno izpostaviti sprejem novega poslovnika Sveta zavoda GŠ, s pripravo 
katerega je vodstvo zavoda nezakonito posegalo v pristojnosti ustanovitelja. 
 
Ne glede na utemeljenost navedenih očitkov ter dejstva o poteku nekaterih inšpekcijskih ter 
drugih postopkov, ki se nanašajo na vodenje šole v času »vedejevstva« kandidata Franca 
Malavašiča, menimo, da so za dobro delo in razvoj šole, kar je naš interes, pomembni tudi 
korektni, še bolje dobri odnosi in na tem temelječe zaupanje med ustanovitelji in vodstvom 
šole. Odgovornost za takšno stanje je po našem mnenje v odločilni meri na strani vodstva šole, 
ki jo vodi navedeni kandidat.  
 
Iz navedenega ocenjujemo, da do razjasnitve spornih zadev in ureditve razmerij med šolo in 
občinami ustanoviteljicami, zlasti sedežno občino, težko pričakujemo boljše sodelovanje. 
Ocenjujemo, da bi imenovanje navedenega kandidata, v luči opisanih razmer, te odnose le še 
bolj zapletlo, kar bi imelo vpliv na delovanje šole. Zato podpiramo stališče Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predlaga sklep, kot je razviden iz predloga 
sklepa, ter predlagamo občinskemu svetu, da takšen sklep tudi sprejme. 
 

PREDLOG SKLEPA 

Komisija za Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 9. redni seji, dne 10. 7. 
2020, obravnavala poziv Sveta zavoda Glasbena šola Ribica v zvezi z imenovanjem 
ravnatelja Glasbena šola Ribica in predlaga, da Občinski svet sprejme naslednji  

 

SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Sodražica podaja negativno mnenje k imenovanju Franca Malavašiča 

za ravnatelja Glasbene šole Ribnica.  

 
Župan občine Sodražica  

                                                                           mag. Blaž Milavec l. r. 
 
 
 
 
Priloga: 

- Priloga 1: Vloga GŠ Ribnica 
- Priloga 2: Program vodenja kandidata Franca Malavašiča 
- Priloga 3: e-dopis Majde Kokošinek in program vodenja  
- Priloga 4: Seznanitev z ugotovitvami v inšpekcijskih postopkih v Glasbeni šoli Ribnica 

(s prilogami) 


