
















 

PREDLOG 

15. 4. 2015 

 

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 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 občine Ljubljana na … 

seji dne … sprejel 

 

M N E N J E 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vodmat 
 

Marti KOROŠEC  se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vodmat. 

 

Številka:  

Datum: 

                             

                                                                                                                                             

         Ž U P A N  

 

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 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 sedež. 

 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Vodmat, ki je bil objavljen v Šolskih razgledih dne 

6. 2. 2015, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje razpisa. 

 

Marta KOROŠEC je leta 1983 zaključila visokošolski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani in si 

pridobila strokovni naslov profesorica pedagogike in filozofije. Ima opravljen strokovni in 

ravnateljski izpit ter 31 letne delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, od tega 23 let na delovnem 

mestu ravnateljice. Imenovana kandidatka vizijo vrtca predstavlja na naslednjih ključnih področjih: 

umetnost kot središče koncepta učenja otrok; etika in vrednote; ekologija in trajnostni razvoj; 

sodelovanje s starši; kontinuirano strokovno usposabljanje strokovnih in drugih delavcev; 

prizadevanje za nemoteno financiranje bolnišničnih oddelkov in skrb za doseženo kakovost in obseg 

dejavnosti, izboljšanje materialnih pogojev dela in investicijsko vzdrževanje. Nadalje poudarja, da bo 

vodila razvojni tim vrtca in se trudila za demokratično – razpršeno vodenje ter skrbela za pogoje za 

dobro počutje otrok, staršev in vseh zaposlenih. 

 

Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Marte 

Korošec. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatkah 

za ravnateljico Vrtca Vodmat na 5. seji dne 15. 4. 2015 in  oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 

kandidaturi Marte Korošec ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 






























