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 OBČINA VOJNIK 
        18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
        2. TOČKA 
        Datum: 27. 5. 2021 

 

PREDLAGATELJ:  

JANKO ČEPIN, predsednik KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA VOLITVE IN 
IMENOVANJA______________________________________________________  
 
MNENJE O KANDIDATKI ZA DELOVNO MESTO RAVNATELJICE OSNOVNE 
ŠOLE VOJNIK   
 

 
I. UVOD 
Svet Zavoda Osnovne šole Vojnik (v nadaljevanju OŠ Vojnik) je razpisal delovno 
mesto ravnatelja OŠ Vojnik. Sedanja ravnateljica Olga Kovač se bo upokojila z 31. 8. 
2021. Mandat ravnatelja traja pet let. 
 
Določbe 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI – UPB5, Uradni list RS, št. 126/07 – prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popravek, 65/09 – popravek, 20/11, 40/12-ZUJF. 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 
47/15, 46/16, 49/16, 25/17 -ZVaj)  določajo postopek za imenovanje ravnatelja. 
 
Pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja/ravnateljico si mora svet Zavoda OŠ 
Vojnik o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: 
- mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora 
- mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javna šola sedež 
- mnenje sveta staršev. 
 
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje 
obrazložen predlog za imenovanje ministru. 
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet 
odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. 
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet 
odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene 
kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja 
zavode. 
 
II. OBRAZLOŽITEV 
Svet zavoda OŠ Vojnik je dne, 10. 5. 2021 (prejeto 12. 5. 2021), pozval Občino 
Vojnik, da poda mnenje o kandidatki Nataši Čerenak iz Dobrne za delovno mesto 
ravnateljice javnega zavoda. Osnovna šola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, 
katerega ureditev ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Občina Vojnik mora svoje obrazloženo mnenje podati v roku 20 dni od dneva, ko so 
bili zanj zaprošeni, sicer lahko svet zavoda odloči brez tega mnenja. 
Po zaključku javnega razpisa za ravnatelja OŠ Vojnik je Svet zavoda na seji izvedel 
pregled prispelih vlog.  
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V zakonitem roku razpisa so prejeli eno prijavo in sicer vlogo sedanje pomočnice 
ravnateljice Nataše Čerenak.  
Prilagamo prijavo na razpis kandidatke s programom vodenja in razvoja Osnovne 
šole Vojnik, ki ga je k prijavi priložila kandidatka. Ker gre za dokumentacijo, ki 
vsebuje avtorsko delo in osebne podatke, vas naprošamo, da z njo ravnate skrbno in 
odgovorno v skladu s Kodeksom ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni ter 
v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.  
 
V skladu z 58. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga kandidate oz. daje predloge in 
pobude v zvezi s kadrovskimi vprašanji, Občinskemu svetu Občine Vojnik.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 14. redni seji dne,  
18. 5. 2021, soglasno predlagala, da Občinski svet Občine Vojnik sprejme 
naslednji SKLEP: 
 
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI – UPB5 Uradni list RS št. 126/07, 36/08, 58/09, 20/11, 
47/15, 46/16 in 49/16) in 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 3/16) Občinski svet Občine Vojnik na 18. redni seji dne 27. 
5. 2021, daje pozitivno mnenje kandidatki Nataši Čerenak iz Dobrne k 
imenovanju ravnateljice Osnovne šole Vojnik. Pozitivno mnenje je dano na 
podlagi kandidatkinega celovitega in vsebinsko pestrega programa vodenja 
zavoda, dolgoletnih pozitivno ovrednotenih delovnih izkušenj v šolstvu in 
dobrega poznavanja okolja poslovanja šole.   
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Mojca Skale 
 
 

  

 

Branko Petre 
Župan Občine Vojnik 

 






