


























 
 
 

 
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (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 in 57/12 - ZPCP-2D) in 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne 
občina Ljubljana na 25. seji dne 15. aprila 2013 sprejel 
 

 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Franca Rozmana Staneta 
 

 
Boţu STARAŠINIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Franca 
Rozmana Staneta. 
 
 
O b r a z l o ţ i t e v: 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (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 in 57/12 - ZPCP-2D) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma 
ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na 
območju katere ima zavod svoj sedeţ. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, ki je bil objavljen 
v časopisu Šolski razgledi dne 1. 3. 2013, se je prijavilo šest kandidatov, ki izpolnjujejo formalne 
pogoje razpisa 
 
Marjan ČUFER, univerzitetni diplomirani organizator in magister znanosti s področja ekonomije, 
mentor po nazivu, z opravljenim strokovnim in ravnateljskim izpitom, s 30 let dela v vzgoji in 
izobraţevanju. Delal je na Delavski univerzi Jesenice, Ţelezarni Jesenice, v osnovni in več srednjih 
šolah, trenutno pa je zaposlen na Ministrstvu za izobraţevanje, znanost in šport na področju 
pridobivanja kohezijskih sredstev iz sklada ESS. Imenovani kandidat se zavzema za metodo 
motivacijskega vodenja kolektiva in pedagoškega vodenja učencev. Glede na to bo v svoje delo 
vpeljal predloge učiteljskega zbora in sveta staršev ter poskušal pridobiti evropska nepovratna 
sredstva za projekte šole. 
 
Petra Atteya FABIANI, profesorica razrednega pouka, mentor po nazivu, z desetimi leti dela v vzgoji 
in izobraţevanju, opravljenim strokovnim izpitom in brez ravnateljskega izpita, je trenutno zaposlena 
na OŠ Domţale. Udeleţila se je številnih dodatnih izobraţevanj, kot so vaditelj plavanja z licenco ter 
znanje in uporaba angleškega jezika na visoki ravni. Program vodenja imenovane kandidatke sloni na 
delu, sodelovanju in zaupanju med učenci, zaposlenimi, starši in lokalno skupnostjo, povezovanju s 
šolami v tujini, avtonomiji dela učiteljev, zagotavljanju sredstev za dodatne in nadstandardne 
dejavnosti, spoštovanju vrednot in krepitvi pripadnosti šoli. 
 
Vid GREGORAČ, univerzitetni diplomirani inţenir geologije, po nazivu svetovalec, s 30 leti delovnih 
izkušenj, z opravljenim strokovnim izpitom in brez opravljenega ravnateljskega izpita. Kot učitelj 
mineralogije in fizike je učil na več srednjih šolah, trenutno pa poučuje predmeta Nizke zgradbe in 
Praktični pouk na Srednji gradbeni, geodetski in ekonomski šoli v Ljubljani. Je avtor okoli 60 
poljudnoznanstvenih člankov, prevoda knjige in skript za 4. letnik srednje gradbene šole. Vizija dela 
imenovanega kandidata temelji na naslednjih ciljih: postavitev vizije šole, ki temelji na trenutni situaciji; 
skrb za nadarjene in otroke s posebnimi potrebami; uvajanje metode dela, ki učence spodbujajo k 
samostojnem delu; sodelovanje s starši in povezovanje z lokalno skupnostjo; strokovnem 
izpopolnjevanju strokovnega kadra; pridobivanje finančnih sredstev, ki bi temeljilo na sodelovanju s 
šolskim ministrstvom in mestno občino ter na donatorskih sredstvih. 
 
Jernej KLEMEN, magister zgodovine in geografije, ima 17 let delovnih izkušenj na področju vzgoje in 
izobraţevanja, naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Na srednji šoli je poučeval geografijo in 
zgodovino, vodil interesne dejavnosti, bil član komisije pri Zavodu RS za šolstvo za spremljanje in  






















