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Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 

 

 

ZADEVA: Kadrovske zadeve: 
- razrešitev in imenovanje nadomestnih članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Slovenska Bistrica 

- imenovanje  predstavnikov soustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska 

Bistrica 

- imenovanje direktorice javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica 

- mnenje h kandidatom za mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje  

 

 

 

 

Poročevalec: Simon  UNUK, predsednik komisije  
 

 



predlog sklepa a 

a/ Razrešitev in imenovanje nadomestnih predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica   

 

V skladu s 4. členom Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 73/03) in Statuta Občine Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. redni seji dne xx. 

xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o razrešitvi in imenovanju nadomestnih predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

Ivanki Ratej, predstavnici s področja medicine, dela in športa in Stanku Brdniku, predstavniku 

upravljavca cest in javnih površin preneha mandat. 

 

II. 

 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica se  

i m e n u j e t a: 

 

-  Jernej Hren kot predstavnik področja medicine, dela in športa in 

- Modest Motaln kot predstavnik upravljavca cest in javnih površin. 

 

III. 

 

Mandat imenovanih je vezan na mandat sveta. 

 

Številka: 9000- /2017 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem 

besedilu: SPV)  deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za 

razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture 

udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidnih odnosov med udeleženci v 

cestnem prometu na območju Občine Slovenska Bistrica. SPV šteje 10 članov iz različnih 

področij, ki jih imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na predlog  Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija). SPV v sedanji 

sestavi je bil imenovan na 7. redni seji Občinskega sveta z dne 18. 11. 2015.  

 



predlog sklepa a 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je kot predlagatelj predstavnika s področja medicine 

dela, prometa in športa obvestil komisijo o prenehanju mandata Ivanki Ratej, saj ta ne 

opravlja več dela v ambulanti medicine dela in športa v Zdravstvenem domu Slovenska 

Bistrica. Hkrati je Zdravstveni dom  Slovenska Bistrica podal nov predlog za kandidata sveta, 

in sicer Jerneja Hrena kot predstavnika s področja medicine dela, prometa in športa. 

 

Tudi Komunala Slovenska Bistrica je kot predlagatelj s področja upravljavca cest in javnih 

površin obvestil komisijo, o prenehanju mandata Stanku Brdniku,  saj se je ta upokojil. Hkrati 

je Komunala Slovenska Bistrica podala nov predlog za kandidata sveta, in sicer Modesta 

Motalna kot predstavnika s področja upravljavca cest in javnih površin.   

 

Komisija je tako pridobila dva predloga za imenovanje nadomestnih predstavnikov v Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica.  

 

Komisija je sklenila občinskemu svetu predlagati, da se Ivanka Ratej, kot predstavnica s 

področja medicine, dela in športa in Stanko Brdnik, kot predstavnik upravljavca cest in javnih 

površin razrešita kot člana SPV. Tako jima preneha mandat v SPV. 

 

Hkrati pa komisija je sklenila občinskemu svetu predlagati, da se kot nadomestna člana 

imenujeta: 

 

-  Jernej Hren kot predstavnik področja medicine, dela in športa in 

- Modest Motaln kot predstavnik upravljavca cest in javnih površin. 

 

Mandat nadomestnih članov je vezan na mandat SPV.  

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 16. redni seji dne, 16. marca 

2017,  oblikovala predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju nadomestnih predstavnikov v 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 

 
 

 



predlog sklepa b 

b/ Imenovanje predstavnika soustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica  v Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica 

 

V skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica (Uradni list RS, št. 68/08 in 60/10) in Statuta 

Občine Slovenska Bistrica je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. redni seji dne 

xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju enega predstavnika v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica 

 

I.  

 

V Svet javnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica se kot predstavnik 

Občine Slovenska Bistrica  i m e n u j e: 

 

-  Florjan Globovnik. 

II. 

 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Številka: 9000- /2017 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Pohorskega bataljona Oplotnica  (Uradni list RS, št. 68/08 in 60/10) in Statuta Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) imenuje Občinski svet Občine Slovenska 

Bistrica v svet zavoda enega (1) predstavnika soustanoviteljice.  

 

Mandat člana traja štiri leta.  

 

Glede na to, da dosedanjemu predstavniku soustanoviteljice v mesecu maju poteče mandat, je 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja 

kandidatov za člane Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega 

bataljona Oplotnica. 

 

 



predlog sklepa b 

V postopku evidentiranja sta prispela dva (2) predloga. Komisija je sklenila občinskemu svetu 

predlagati, da se v svet zavoda kot predstavnik soustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica 

imenuje: 

 

-  Florjan Globovnik. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 16.  redni seji dne, 16. marca 

2017,  oblikovala predlog sklepa o imenovanju enega predstavnika Občine Slovenska Bistrica 

v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona 

Oplotnica. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 

 
 



predlog sklepa c 

c/ Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica  v Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

 

V skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje (Uradni list RS, št. 41/08 in 41/10) in Statuta 

Občine Slovenska Bistrica je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. redni seji dne 

xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

 

I.  

 

V Svet javnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje se kot predstavniki 

Občine Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

-  Mojca Vidmar,  

-  Maksimiljan Tramšek in 

-  Brigita Koren. 

II. 

 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Številka: 9000- /2017 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje  (Uradni list RS, št. 68/08 in 60/10) in Statuta Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) imenuje Občinski svet Občine Slovenska 

Bistrica v svet zavoda tri (3) predstavnike ustanoviteljice.  

 

Mandat članov traja štiri leta.  

 

Glede na to, da dosedanjim predstavnikom ustanoviteljice v mesecu juniju poteče mandat, je 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja 

kandidatov za člane  Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Partizanska bolnišnica Jesen Tinje. 

 



predlog sklepa c 

 

V postopku evidentiranja so prispeli štirje (4) predlogi. Komisija je sklenila občinskemu svetu 

predlagati, da se v svet zavoda kot predstavniki ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica 

imenujejo: 

 

-  Mojca Vidmar,  

-  Maksimiljan Tramšek in 

-  Brigita Koren. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 16.  redni seji dne, 16. marca 

2017,  oblikovala predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov Občine Slovenska Bistrica 

v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen 

Tinje. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 

 
 

 



predlog sklepa d 

d/ Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica  v Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

V skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 41/08 in 41/10) in 

Statuta Občine Slovenska Bistrica je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. redni 

seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V Svet javnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica se kot 

predstavniki Občine Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

-  Vida Lipoglav,  

-  Samo Iršič in 

-  Saša Vidmar. 

II. 

 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Številka: 9000- /2017 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica(Uradni list RS, št. 68/08 in 60/10) in Statuta 

Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) imenuje Občinski svet Občine 

Slovenska Bistrica v svet zavoda tri (3) predstavnike ustanoviteljice.  

 

Mandat članov traja štiri leta.  

 

Glede na to, da dosedanjim predstavnikom ustanoviteljice v mesecu aprilu poteče mandat, je 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja 

kandidatov za člane  Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. 

 



predlog sklepa d 

 

V postopku evidentiranja je prispelo šest (6) predlogov. Komisija je sklenila občinskemu 

svetu predlagati, da se v svet zavoda kot predstavniki ustanoviteljice Občine Slovenska 

Bistrica imenujejo: 

 

-  Vida Lipoglav,  

-  Samo Iršič in 

-  Saša Vidmar. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 16.  redni seji dne, 16. marca 

2017,  oblikovala predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov Občine Slovenska Bistrica 

v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska 

Bistrica. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 

 
 

 

 



predlog sklepa e 

e/ Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica  v Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska 

Bistrica 

 

V skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 41/08, 41/10 in 

2/15) in Statuta Občine Slovenska Bistrica je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. 

redni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V Svet javnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica se kot 

predstavniki Občine Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

-  Danijel Lenošek  

-  Nina Novak 

-  Ksenija Vidali 

 

 

II. 

 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Številka: 9000- /2017 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica(Uradni list RS, št. 41/08, 41/10 in 2/15) in 

Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) imenuje Občinski svet Občine 

Slovenska Bistrica v svet zavoda tri (3) predstavnike ustanoviteljice.  

 

Mandat članov traja štiri leta.  

 

Glede na to, da dosedanjim predstavnikom ustanoviteljice v mesecu septembru poteče 

mandat, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom 



predlog sklepa e 

evidentiranja kandidatov za člane  Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Minka Namestnik-Sonja Slovenska Bistrica. 

 

 

V postopku evidentiranja so prispeli štirje (4) predlogi. Komisija je sklenila občinskemu svetu 

predlagati, da se v svet zavoda kot predstavniki ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica 

imenujejo: 

 

-  Danijel Lenošek,  

-  Nina Novak in 

-  Ksenija Vidali. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 16.  redni seji dne, 16. marca 

2017,  oblikovala predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov Občine Slovenska Bistrica 

v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska 

Bistrica. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



predlog sklepa f 

f/ Imenovanje direktorice javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica  

Na podlagi 8.  člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska 

Bistrica (Uradni list Rs, št. 81/04) 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 

 

SKLEP 

o imenovanju direktorice javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica 

 

I. 

 

Za direktorico javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica se imenuje Herta Žagar. 

 

II. 

 

Mandat imenovane traja pet let.  

 

 

Številka: 9000-  /2017 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica 

(Uradni list Rs, št. 81/04; v nadaljnjem besedilu: odlok) imenuje in razrešuje direktorja 

oziroma direktorico javnega zavoda ustanovitelj. Mandat direktorja traja pet let. Na podlagi 

odloka je lahko za direktorja imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene  v zakonodaji in 

odloku. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija), je 

na svoji 15. redni seji, dne 1. 2. 2017, obravnavala besedilo javnega razpisa za 

direktorja/direktorico javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, ki je besedilo 

tudi potrdila. Javni razpis je bil objavljen v tedniku Panorama ter na uradni spletni strani 

Občine Slovenska Bistrica dne 9. 2. 2017. 

 

V 15-dnevnem razpisanem roku je prispela ena prijava s strani kandidatke Herte Žagar. 

Komisija je na svoji 16. redni seji, dne 16. 3. 2017, preverila pravočasnost in popolnost vloge. 

Člani komisije so ugotovili, da kandidatka izpolnjuje vse pogoje iz razpisa, zaradi česar so se 

člani komisije soglasno odločili, da bodo v skladu z 8. členom odloka svet zavoda zaprosili za 

podajo mnenja o imenovanju Herte Žagar za direktorico javnega zavoda Zavoda za kulturo 

Slovenska Bistrica.  



predlog sklepa f 

 

Svet zavoda za kulturo Slovenska Bistrica je na svoji 4. redni seji, dne 5. 4. 2017, sprejel 

sklep, da daje pozitivno mnenje k prijavi kandidatke Herte Žagar za direktorico javnega 

zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica.  

 

Na podlagi pozitivnega mnenja sveta zavoda je komisija na svoji 17. redni seji, dne 6. 4. 

2017, sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga, da se za direktorico javnega zavoda 

Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica imenuje Herta Žagar za mandatno obdobje petih let. 

 

Herta Žagar, po izobrazbi razredna učiteljica, zaključuje svoj drugi mandat kot direktorica 

javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica. Njena vizija temelji na ustvarjanju in 

kreiranju kulturne klime v lokalnem okolju na področju obnavljanja in revitaliziranja 

nepremične kulturne in naravne dediščine, varstva in ohranjanja kulturne krajine, ozaveščanje 

za umetnost, vrednote, narodno pripadnost in zavest, izpodbujanja kreativne ustvarjalnosti 

posameznikov in skupnosti, zavedanja odgovornosti do dediščine in s tem za ustvarjalne 

dosežke naših prednikov, vzpostavitve pozitivnih medsebojnih odnosov ter druženja in 

družabnega življenja. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 17. redni seji, dne 6. 4. 2017,  

obravnavala predlog sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Zavoda za kulturo 

Slovenska Bistrica Herte Žagar, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. V primeru 

sprejema predmetnega sklepa bo izbrani kandidatki vročen sklep o imenovanju. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 



predlog sklepa g 

g/ Mnenje h kandidatom za mesto ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

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 in 47/15) 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 kandidaturi za ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

 

Ivanu Kovačiču, Aleksandri Lorbek in Petri Fidler se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Partizanska bolnišnica 

Jesen Tinje.  

 

Številka: 9000-  /2017 

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 in 47/15) 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. 13/17, z dne 17. 3. 2017, so  

se prijavili trije kandidati, in sicer Ivan Kovačič, Aleksandra Lorbek in Petra Fidler, ki 

izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

 

Ivan Kovačič, predmetni učitelj geografije in družbeno moralne vzgoje ima več kot 35 letne 

izkušnje v vzgoji in izobraževanju. Od leta 1990 je ravnatelj Osnovne šole Partizanska 

bolnišnica Jesen Tinje. Njegova vizija temelji na sledečih predpostavkah: Vzgoja in znanje za 

življenje v kakovostni šoli in spodbudnem okolju. Vodenje v naslednjem mandatnem  

obdobju si predstavlja kot kontinuirano uresničevanje postavljenih ciljev na področju vzgoje 

in izobraževanja v preteklem obdobju. Ravnatelj združuje funkcije vodje pedagoškega 

procesa in poslovodno funkcijo, zato njegovo delovanje temelji na uresničevanju ciljev na 

področju vzgoje in izobraževanja ter gospodarnem, zakonitem vodenju in zastopanju šole. 

 



predlog sklepa g 

 

Aleksandra Lorbek, profesorica slovenskega jezika s književnostjo in sociologije, ima več kot 

17 letne izkušnje v vzgoji in izobraževanju. Njena vizija je sledeča: Otroci naj se v šoli in 

vrtcu počutijo varne in sprejete. Njihovo učenje in delo naj bo prežeto z željo po doseganju 

višjih ciljev. Otroška igra naj nas pouči, da skupaj zmoremo več, da so v medsebojni 

komunikaciji pomembni le odkriti, sproščeni in spoštljivi odnosi. Pozitivna naravnanost do 

soljudi in sveta okrog nas naj nas spremljata vsak dan. 

 

Petra Fidler, profesorica razrednega pouka, ima več kot 24 letne izkušnje v vzgoji in 

izobraževanju. Njena vizija je naravnana na to, da želi posvetiti več pozornosti spoštovanju, 

ohranjanju naravne in kulturne dediščine, z različnimi metodami pri učencih želi doseči večjo 

osredotočenost učencev za delo. Meni tudi, da bi bilo dobro posvetiti več časa spodbujanju 

pozitivne, strpne, dvosmerne komunikacije ter privzgajati načine reševanje konfliktov. Po 

želji strokovnih delavcev bi uvedla nove projekte in interesne dejavnosti, več pozornosti bi 

namenila identifikaciji in usmerjanju nadarjenih učencev ter organizaciji krajših neobveznih 

druženj za člane kolektiva.   

 

Iz priloženih programov dela kandidatov menimo, da lahko kandidati s svojim strokovnim 

znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavljajo 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 Partizanska 

bolnišnica Jesen Tinje, na 17. redni seji dne 06. 04. 2017 ter oblikovala predlog pozitivnega 

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

Partizanska bolnišnica Jesen Tinje Ivanu Kovačiču, Aleksandri Lorbek in Petri Fidler in ga 

predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 
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