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I. PREDLAGATELJ 

Župan Stanislav Kovačič 

 

II. VRSTA POSTOPKA 

Enofazni postopek 

 

III. PRAVNE PODLAGE  

 Zakon 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) 

 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11)  

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Kajetana Koviča Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2016, 52/2016) 

 

IV. NAMEN IN CILJ 

 

V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in mora Svet 

zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki 

izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 

zavod svoj sedež.  

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, 

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 14/2019 dne 8. 3. 2019 sta se prijavili dve 

kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa. 

Svet zavoda Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane je v skladu s 53.a členom Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 25. člana Odloka o 

ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča 

Poljčane, ustanoviteljico Občino Poljčane,  dne 27. 3. 2019 zaprosil za izdajo mnenja o 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelje.  

  

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=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=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324


 

NATALIJA KOPRIVNIK je po izobrazbi profesorica razrednega pouk. V letu 2005 je 

opravila strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja in v 

letu 2007 tečaj za vaditelja plavanja.  V letu 2015 je pridobila naziv Svetovalka in 

opravila izobraževanje za vodjo otroških folklornih skupin. Leta 2018 je opravila izpit 

za ravnateljico. Zaposlena je kot profesorica razrednega pouku na Osnovni šoli 

Gustava Šiliha Laporje od leta 2004. V programu vodenja zavoda je kandidatka 

zapisala: »Kot ravnateljica bom oseba, ki bo usmerjala, spodbujala, svetovala in seveda 

vplivala k pozitivni klimi v kolektivu. V šoli bom strmela k dobrim medsebojnim 

odnosom, ker menim, da je takrat delovanje šole uspešno. Cilji vodenja šole bodo: 

sodelovanje, povezovanje, spoštovanje, pozitivni odnosi in pozitivna komunikacije.« 

 

Mag. FRANCKA MRAVLJE je po izobrazbi magistrica znanosti s področja socialne 

psihologije. Leta 1989 je opravila strokovni izpit za strokovne delavce na področju 

vzgoje in izobraževanja ter leta 2000 pridobila naziv Svetovalka. Leta 2005 je opravila 

izpit za ravnateljico. Od leta 2002 je zaposlena le na Osnovni šoli Kajetana Koviča 

Poljčane kjer je od leta 2004 tudi ravnateljica. V programu vodenja zavoda je 

kandidatka zapisala: »Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane bo učencem posredovala 

temeljna, uporabna in vseživljenjska znanja. Ustvarjala bo takšna učna okolja, v katerih 

bodo učenci razvijali veselje do učenja in dela ter pozitiven odnos do življenja, 

sodelovanja, spoštovanja in strpnosti v medsebojnih odnosih. Staršem bo ponujala 

različne oblike sodelovanja in skupaj z njimi iskala odgovore na vzgojna in 

izobraževalna vprašanja. Skozi raznovrstne dejavnosti se bo povezovala z okoljem in 

razvijala občutek pripadnosti in ekološko naravnanost mladih.« 

 

Ravnateljico imenuje Svet zavoda  s sklepom in o odločitvi obvesti vse prijavljene 

kandidate.  

 

 

V. FINANČNE POSLEDICE 

 

Sprejem predlaganega mnenja nima dodatnih finančnih posledic za občinski proračun. 

 

VI. PREDLOG MNENJA 

 

Na podlagi določil 53 a. člena 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)  ter v skladu z določili 25. 

člena Odloka o ustanovitvi javne vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Kajetana Koviča Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2016, 52/2016)  in  

Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) je Občinski svet Občine Poljčane na 

svoji 4. redni seji dne 10. 4. 2019 sprejel    

 

MNENJE 

mnenje h kandidaturi  za ravnateljico Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane. 

 

Nataliji Koprivnik  in mag. Francki Mravlje se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnateljico Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane. 

 

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


 

Obrazložitev: 

V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in 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. in 25/17 – Zvaj) mora Sveta zavoda pred 

odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo 

pogoj, pridobiti mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod svoj sedež. Na 

razpis za ravnatelja, ravnateljico, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 14/2019 dne 8. 

3. 2019 sta se prijavili dve kandidatki in sicer Natalija Koprivnik in mag. Francka 

Mravlje, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa. 

Natalija Koprivnik je po izobrazbi profesorica razrednega pouk. V letu 2005 je opravila 

strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja in v letu 2007 

tečaj za vaditelja plavanja.  V letu 2015 je pridobila naziv Svetovalka in opravila 

izobraževanje za vodjo otroških folklornih skupin. Leta 2018 je opravila izpit za 

ravnateljico. Zaposlena je kot profesorica razrednega pouku na Osnovni šoli Gustava 

Šiliha Laporje od leta 2004.  

Mag. Francka Mravlje je po izobrazbi magistrica znanosti s področja socialne 

psihologije. Leta 1989 je opravila strokovni izpit za strokovne delavce na področju 

vzgoje in izobraževanja ter leta 2000 pridobila naziv Svetovalka. Leta 2005 je opravila 

izpit za ravnateljico. Od leta 2002 je zaposlena le na Osnovni šoli Kajetana Koviča 

Poljčane kjer je od leta 2004 tudi ravnateljica.  

Z ozirom na to, da obe kandidatki  izpolnjujeta zakonske pogoje ter pogoje za 

razpisano prosto delovno mesto, daje Občinski svet Občine Poljčane pozitivno mnenje 

obema prijavljenima kandidatkama. 

 

S spoštovanjem. 

 

 

Številka: 900-0001/2019 (4-T8) 

Datum: 10. 4 .2019 

 

 

 

Občina Poljčane 

     Župan 

Stanislav Kovačič 

 

 

 

 

 


