
predlog sklepa 

d/ Mnenje h kandidatoma za mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica  

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., 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-

2AA) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) 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 Osnovne šole 

Pohorskega bataljona Oplotnica 

 

Matjažu Vrtovcu in Jožetu Rožmanu se da pozitivno mnenje h kandidaturama za ravnatelja 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica.  

 

Številka: 9000-  /2023 

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 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. Ustanoviteljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega 

bataljona Oplotnica sta Občina Oplotnica in Občina Slovenska Bistrica. 

 

Na razpis za ravnatelja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023 sta 

se prijavila dva kandidata, in sicer Matjaž Vrtovec in Jože Rožman, ki izpolnjujeta formalne 

pogoje razpisa. 

 

Matjaž Vrtovec, profesor telesne vzgoje, ima več letne izkušnje v vzgoji in izobraževanju. 

Zaposlil se je leta 1984 v zavodu Ivanka Uranjeka v Celju, od leta 1986 do 2003 je bil zaposlen 

na osnovni šoli V parku v Slovenskih Konjicah, od leta 2003 naprej pa je ravnatelj na Osnovni 

šoli Pohorskega bataljona Oplotnica. V programu vodenja zavoda se je opredelil do 5 področij, 

ki ne delujejo avtonomno, temveč se med sabo prepletajo in povezujejo v zaključeno celoto. Ta 

področja zajemajo: organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, permanentno izobraževanje 

zaposlenih, sodelovanje s starši, sodelovanje z okoljem in finančno poslovanje.  V programu 

dela je Matjaž Vrtovec posebej izpostavil tudi podružnični šoli Kebelj in Prihova. Zavzemal se 

bo za povezovanje šole na lokalni, medobčinski, regijski in državni ravni z drugimi društvi, 
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zavodi, ustanovami na področju kadrovskega, strokovnega, športnega, kulturnega in 

znanstvenega sodelovanja. 

 

Jože Rožman, profesor matematike, tehnike, fizike in izbirnih predmetov ima več kot 30 let 

pedagoških izkušenj. Svojo pedagoško pot je začel na OŠ Laporje in OŠ Črešnjevec, nadaljeval 

pa na podružnični šoli Kebelj. Iz programa vodenja zavoda izhaja, da je njegov cilj vzpostaviti 

ustrezne materialne in učinkovite prostorske pogoje za delo. Zanj so učenci osrednji faktor, ki 

jim morajo v osnovni šoli dati široke osnove za življenje. Jože Rožman se bo pri prenovi 

šolskega sistema zavzemal za zmanjšanje birokratizacije v šolskem prostoru in večji pomen 

razredništva ter delovne dobe. Osnovna vizija razvoja bo, da bodo učitelji trden most med 

učenci in starši, ravnatelj pa most med učitelji in zunanjim okoljem. Delo ravnatelja bo temeljilo 

na nepristranskem obravnavanju vseh, pustil bo dovolj svobode učitelju, da mu bo s svojimi 

delovnimi izkušnjami strokovna pomoč ter da bo s svojimi dejanji prispeval k ugledu šole. 

Zavzemal se bo za sodelovanje, pogovor z vsemi v iskanju optimalnih in učinkovitih rešitev v 

zadovoljstvo vseh.  

 

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 Pohorskega 

bataljona na 2. redni seji dne 7. 3. 2023 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi 

za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona 

Oplotnica Matjažu Vrtovcu in Jožetu Rožmanu in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 


