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 OBČINA VOJNIK 
        21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
        3. TOČKA 
        Datum: 23. 12. 2021 

 

PREDLAGATELJ:  

JANKO ČEPIN, predsednik KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA VOLITVE IN 
IMENOVANJA______________________________________________________  
 
MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO VRTCA MAVRICA VOJNIK   
 

 
Svet Zavoda Vrtec Mavrica Vojnik je razpisal delovno mesto ravnatelja Vrtca Mavrica Vojnik. 
Sedanja ravnateljica je Simona Žnidar. Mandat ravnatelja traja pet let. 
Določbe 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – 
UPB5, Uradni list RS, št. 126/2007 – prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 – 
popravek, 65/2009 – popravek, 20/2011, 40/12-ZUJF, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 
25/17 - ZVaj, 123/21 in 172/21) določajo postopek za imenovanje ravnatelja. 
 
Pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja si mora svet Zavoda Vrtca Mavrica Vojnik o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: 
- mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora 
- mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni zavod 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. 
 
Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik je dne, 6. 12. 2021, pozval Občino Vojnik, da poda mnenje 
o kandidatkah za delovno mesto ravnateljice javnega zavoda. Vrtec Mavrica Vojnik 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 Vrtca Mavrica Vojnik je Svet zavoda na svoji seji 
izvedel pregled prispelih vlog.  
V zakonitem roku razpisa so prejeli tri prijave:  

- Dita Horvatiček 
- Jelka Kralj 
- Simona Žnidar 

 
Vse kandidatke ustrezajo razpisnim pogojem kot so določeni v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja.   
 

V skladu s 57. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 37/16, 66/18 in 39/20), Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja predlaga kandidate oziroma daje predloge in pobude v zvezi s 
kadrovskimi vprašanji, Občinskemu svetu Občine Vojnik.  

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=5a429f74-e8b5-4886-8d37-22258db444a8
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=888eccdc-f67e-4e6b-9d0d-919e4d887db9
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=e3813f26-57c7-4b17-9fc4-fb654ebb3807
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Člani komisije so na 16. redni seji, dne 7. 12. 2021, obravnavali in razpravljali o 
vlogah in programih treh kandidatk: Dite Horvatiček, Jelke Kralj in Simone Žnidar z 
vidika poznavanja področja vzgoje in izobraževanja, organizacije dela in sodelovanja 
s krajem ter predlagali Občinskemu svetu Občine Vojnik, da poda pozitivno mnenje k 
imenovanju kandidatkama Jelki Kralj iz Celja in Simoni Žnidar iz Frankolovega za 
ravnateljico Vrtca Mavrica Vojnik za naslednje petletno mandatno obdobje.   
 
Obrazložitev: 
Na javni razpis za delovno mesto ravnatelja Vrtca Mavrica Vojnik so prispele tri 
prijave kandidatk, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik je 
ustanoviteljico zaprosil za podajo mnenj o vseh kandidatkah. 
 
Simona Žnidar ima večletne delovne izkušnje kot ravnateljica, saj je v preteklih dveh  
mandatnih obdobjih že zelo dobro vodila Vrtec Mavrica Vojnik. Na podlagi programa 
in preteklih delovnih izkušenj izkazuje široko poznavanje področja vzgoje in 
izobraževanja, z dosedanjim delom pa je pokazala zelo dobro organizacijo dela ter 
sodelovanje s krajem.   
 
Jelka Kralj ima večletne delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcu 
in v Osnovni šoli Vojnik. Spremlja in gradi znanje v stroki kot predavateljica in v 
magistrskem programu Management v izobraževanju. Opravljen ima tudi ravnateljski 
izpit. V svojem programu je poudarila možnosti izboljšav pri sedanjem delovanju in 
organizaciji vrtca.  
 
Iz prijave in dokazil je razvidno, da kandidatka Dita Horvatiček iz Ljubljane izpolnjuje 
pogoje razpisa in ima izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja. Njene reference 
in program sta dobra, vendar nista prepričala članov komisije tako kot sta delovne 
izkušnje in pripravljene smernice oziroma program Jelke Kralj in Simone Žnidar. 
 
Z elektronsko pošto ste prejeli vloge s programi vseh treh kandidatk. Ker  vsebujejo 
tudi osebne podatke, morate z njimi ravnati v skladu z zakonodajo in jih ne smete 
uporabljati za druge namene. Predlagamo, da po sprejemu na Občinskem svetu, 
dokumentacijo prinesete na občino Vojnik, da jo ustrezno uničimo in jo zbrišete z 
elektronskih medijev.    
 
 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23. 12. 2021, sprejme Sklep o 
pozitivnem mnenju k imenovanju kandidatke Jelke KRALJ iz Celja in Simone ŽNIDAR 
iz Frankolovega za ravnateljico Vrtca Mavrica Vojnik za petletno mandatno obdobje.  

 
 

 
 
Pripravila 
mag. Mojca Skale 

 
 

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik 
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Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI – UPB5, Uradni list RS, št. 126/2007 – prečiščeno besedilo, 36/2008, 
58/2009, 64/2009 – popravek, 65/2009 – popravek, 20/2011, 40/12-ZUJF, 2/15 – odl. 
US, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 - ZVaj, 123/21 in 172/21) in 19. člena Statuta Občine 
Vojnik (UGSO št. 3/2016) je Občinski svet Občine Vojnik  na _____ redni seji, dne 
____. 12. 2021 sprejel naslednji  
 

 
S K L E P 

 
 

Občinski svet Občine Vojnik daje pozitivno mnenje kandidatkama Jelki Kralj iz 
Celja in Simoni Žnidar iz Frankolovega k imenovanju za ravnateljico Vrtca 
Mavrica Vojnik za petletno mandatno obdobje.  
 
Obrazložitev:  
 
Na javni razpis za delovno mesto ravnatelja Vrtca Mavrica Vojnik so prispele tri 
prijave kandidatk, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik je 
ustanoviteljico zaprosil za podajo mnenj o vseh kandidatkah. 
 
Simona Žnidar ima večletne delovne izkušnje kot ravnateljica, saj je v preteklih dveh  
mandatnih obdobjih že zelo dobro vodila Vrtec Mavrica Vojnik. Na podlagi programa 
in preteklih delovnih izkušenj izkazuje široko poznavanje področja vzgoje in 
izobraževanja, z dosedanjim delom pa je pokazala zelo dobro organizacijo dela ter 
sodelovanje s krajem.   
 
Jelka Kralj ima večletne delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcu 
in v Osnovni šoli Vojnik. Spremlja in gradi znanje v stroki kot predavateljica in v 
magistrskem programu Management v izobraževanju. Opravljen ima tudi ravnateljski 
izpit. V svojem programu je poudarila možnosti izboljšav pri sedanjem delovanju in 
organizaciji vrtca.  
 
Iz prijave in dokazil je razvidno, da kandidatka Dita Horvatiček iz Ljubljane izpolnjuje 
pogoje razpisa in ima izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja. Njene reference 
in program sta dobra, vendar nista prepričala članov komisije tako kot sta delovne 
izkušnje in pripravljene smernice oziroma program Jelke Kralj in Simone Žnidar. 
 
 
 
 
 
Številka: 032-_______/2021 -  
Vojnik, dne______.12.2021              Branko Petre, 
         župan Občine Vojnik 

 

 

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=5a429f74-e8b5-4886-8d37-22258db444a8
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=888eccdc-f67e-4e6b-9d0d-919e4d887db9
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=e3813f26-57c7-4b17-9fc4-fb654ebb3807









