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b/ Mnenje h kandidatoma za mesto ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šmartno na Pohorju
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. redni seji dne, xx. xx. xxxx, sprejel
MNENJE
h kandidaturama za ravnatelja javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šmartno na Pohorju
mag. Mateju Kosu in Borisu Sekolu se da pozitivno mnenje h kandidaturama za ravnatelja
javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju
Številka: 9000- /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. 7/2019 z dne 1. 2. 2019 sta
se prijavila dva kandidata, in sicer mag. Matej Kos in Boris Sekol, ki izpolnjujeta formalne
pogoje razpisa.
Mag. Matej Kos, sedanji ravnatelj na Osnovni šoli Šmartno na Pohorju, je v programu dela
izpostavil področja delovanja kot so strokovni sodelavci, učenci, starši, šola kot celota in
lokalno okolje ter druge ustanove. Kot ravnatelj se bo zavzemal za strokovno izobraževanje
strokovnih sodelavcev, spremljal in vrednotil bo pedagoško delo strokovnih sodelavcev,
odločal o sklepanju delovnih razmerij in spodbujal sodelovanje z razvojno-aplikativnimi
projekti. V svojem programu dela je na področje dela z učenci med drugim izpostavil skrb za
delo z učenci s posebnimi potrebami, spremljanje razvoja učencev, skrb za zdrav telesni in
duševni razvoj učencev, skrb za varnost učencev in skrb za zagotavljanje ustreznih pogojev za
izvajanje VIZ procesa. Izpostavil je tudi skrb za sodelovanje zavoda s starši, sodelovanje staršev
na sejah sveta staršev, obveščanju staršev o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti

učencev ter skrb za udeležbo na šolskih prireditvah. Mag. Matej Kos da se bo zavzemal za
sodelovanje s službami Občine Slovenska Bistrica, Zavodom RS za šolstvo, kulturnoumetniškimi, zdravstvenimi, humanitarnimi in drugimi ustanovami v neposredni okolici šole
ter v bližnjem in daljnem okolju.
Boris Sekol, profesor proizvodno-tehnične vzgoje in biologije je zaposlen na Osnovni Šole
Šmartno na Pohorju, svojo obvezo pa dopolnjuje tudi na Osnovni šoli Partizanska bolnišnica
Jesen na Tinju in Osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Šola pod njegovim
vodstvom naj bo šola, v katero bodo učenci radi prihajali, kjer bodo v procesu izobraževanja
imeli aktivno vlogo, zapustili pa jo bodo z lepimi spomini in znanjem, ki jim bo omogočal
napredek. S svojim delom bo deloval v skladu s temeljnimi cilji šole kot je vzgoja in znanje za
življenje v kakovostni šoli in spodbudnem okolju. Podpiral in spodbujal bo s projekte in vse
dejavnosti, ki bodo v skladu s sodobnimi trendi in načeli nacionalnega kurikula za 21. stoletje.
Skrbel bo za dobro komunikacijo med zaposlenimi, starši, učenci in lokalno skupnostjo. S
soglasjem in predlogi kolektiva pa bo na novo postavil določena temeljna pravila, ki so nujna,
da šola deluje kot celota in so nujna za učinkovito medsebojno sodelovanje zaposlenih.
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 Osnovna šola Šmartno na
Pohorju na 5. redni seji dne 13. 3. 2019 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi
za ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju mag.
Mateju Kosu in Borisu Sekolu ter ga predlaga občinskemu svetu v sprejem.
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