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Mnenje h kandidatoma za mesto ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava  

Na podlagi 53. a člena 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) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na svoji xx. dopisni seji dne, xx. xx. xxxx, sprejel 

 

MNENJE  

h kandidaturama za ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

 

Danici Veber in mag. Ivanu Božičku se da pozitivno mnenje h kandidaturama za ravnatelja 

javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava.  

 

Številka: 9000-13/2018 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

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, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018 sta 

se prijavila dva kandidata, in sicer Danica Veber in mag. Ivan Božičko, ki izpolnjujeta formalne 

pogoje razpisa. 

 

Danica Veber, profesorica biologije in kemije, ima več letne izkušnje v vzgoji in 

izobraževanju. Zaposlila se je leta 1985 v Vzgojno varstveni enoti Tezno, od leta 1986 pa je 

zaposlena na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava. Danica Veber se bo ob 

upoštevanju veljavne zakonodaje zavzemala za uravnovešen trajnostni razvoj in demokratičen 

stil vodenja. S svojim načinom vodenja želi prispevati k spodbudnemu ozračju, v katerem bodo 

enakovredni sodelavci. Zaveda se pomembnosti celovitega profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju in razvoja znanj in kompetenc, ki so ključnega pomena za 

poslanstvo učitelja. Zavzemala se bo za e-kompetence učiteljev, za digitalno pismene strokovne 

delavce, sooblikovanje e-zbornice in tesni, virtualni stik s sodelavci. Prav tako se bo zavzemala 



 

 

za zakonito in transparentno delovanje šole, za jasna pravila, profesionalen odnos in odkrito 

komunikacijo. Posebno skrb bo namenila sodelovanju s starši. 

 

Mag. Ivan Božičko, magister biotehničnih znanosti, je trenutno lastnik podjetja Atelje 3dles. 

Delovne izkušnje si je pridobil na Emoni Kmetijskem kombinatu Ptuj kot tehnolog, Srednji 

lesarski šoli Maribor kot profesor strokovno tehničnih predmetov, na Upravi za inšpekcije občin 

Ormož in Ptuj kot načelnik, na Inšpektoratu RS za okolje in prostor kot inšpektor, na Upravni 

enoti Ptuj kot vodja oddelka za občo upravo in pomočnik načelnika ter na Občini Videm kot 

direktor občinske uprave. Mag Ivan Božičko želi, da bi bila Osnovna šola Antona Ingoliča 

sodobna, aktualna in vsebinsko bogata. Pri delu bo upošteval skrb za kontinuirano kvaliteto 

pouka, krepil avtonomnost in strokovnost učiteljev, dajal dobro vzgojo učencem, skrbel za 

slovenski jezik v učnem procesu, zagotavljal sodobne in odprte možnosti komunikacije in 

sodelovanja s starši. 

 

Iz priloženega programa dela kandidatov menimo, da lahko oba kandidata s svojim strokovnim 

znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavljata nemoteno delovanje in razvoj zavoda.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o 

kandidatih za ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona 

Ingoliča Spodnja Polskava na 25. redni seji dne 30. 5. 2018 ter oblikovala predlog pozitivnega 

mnenja h kandidaturi za ravnatelja  javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Antona Ingoliča Danici Veber in mag. Ivanu Božičku in ga predlaga občinskemu svetu v 

sprejem. 

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 
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