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kandidatke ____________________________________________________________
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PREDLOG
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 17. člena Statuta Občine
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07), je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica
na 2. izredni seji dne 6.5.2013 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke
____________________________________________________________
za ravnateljico Osnovne šole Miren.

Obrazloţitev:
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Miren, ki je bil objavljen v
Primorskih novicah dne 8.3.2013, so se prijavili štirje kandidati, ki izpolnjujejo formalne
pogoje razpisa. Svet zavoda je ustanoviteljico zaprosil za podajo mnenja o vseh kandidatih,
ki izpolnjujejo pogoje. Iz prijave in dokazil je razvidno, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje
razpisa in imajo izkušnje na področju vzgoje in izobraţevanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o
kandidatih za ravnatelja/-ico Osnovne šole Miren na 12. Seji dne 29.04.2013 ter oblikovala
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Danijele Kosovelj in Leonide Gregorič ter ju
predlaga občinskemu svetu v sprejem.

Leonida Gregorič, profesorica razrednega pouka in diplomirana ekonomistka, mediatorka,
šolska mediatorka in sodnica porotnica. Po nazivu je svetovalka z opravljenim strokovnim
izpitom, zaposlena na OŠ Dornberk kot profesorica razrednega pouka. Opravila je
usposabljanje za mediatorja ter usposabljanje za šolske mediatorje. Je članica Centra za
mediacijo in obvladovanje konfliktov pri zavodu RAKMO. Kot predavateljica oz. avtorica
referatov je sodelovala na številnih nacionalnih in mednarodnih konferencah, sodelovala je
pri pripravah in izvedbah raznih delavnic. Obiskuje šolo za ravnatelje, nima pa še
opravljenega ravnateljskega izpita. Kandidatka je pripravila program vodenja zavoda. Svojo
sposobnost bo kazala pri organizaciji ustvarjalnega sodelovanja, učinkovitosti razdeljevanja
nalog sodelavcem, demokratičnosti vodenja, povezovanja kolektiva, smiselnosti za reševanje
medsebojnih konfliktov tudi z mediacijo, upoštevanju mnenj sodelavcev, skrbnosti za
izobraţevanje učiteljev in v okviru navodil ministrstva ter glede na razpoloţena sredstva šole.
Danijela Kosovelj, profesorica razrednega pouka in ravnateljica OŠ Miren od leta 2003. Po
nazivu je svetovalka z opravljenim strokovnim in ravnateljskim izpitom. Kandidatura
imenovane kandidatke temelji na nadaljevanju ţe začrtane poti in naslednjih ciljih: vzgojno-

izobraţevalnem procesu, zadovoljstvu vseh udeleţencev v vzgojno-izobraţevalnem procesu,
razvoju zaposlenih, izboljšavi materialnih pogojev ter sodelovanju s starši in okoljem.
Otrokom ţeli omogočiti varno in zdravo okolje, kjer bi s poudarkom na vzgoji srca in
odgovornosti, ustvarili visoko kulturno šolo. Zaposlene, učitelje, vzgojitelje, strokovne delavce
in upravo bo spodbujala k sodelovanju s starši, ter skrbela za dobre odnose. Njen cilj je
motivirati kolektiv za različna izobraţevanja, ne le na strokovnih področjih, ampak tudi na
področju osebnostne rasti in vzgoje. Z lokalno skupnostjo bo skušala izboljšati prostorske in
materialne pogoje. Prizadevala si bo, da bo izvedena novogradnja OŠ Miren s telovadnico,
prenova podruţnične šole Bilje in vrtca Bilje ter vrtca Opatje selo. Prav tako si bo prizadevala
za pridobivanje dodatnih sredstev iz donacij, projektov ESS in drugih virov za izvajanje javne
sluţbe in izboljšanje materialnih pogojev za delovanje zavoda. Njen namen je omogočiti
zavodu uţivanje ugleda v okolju, celovit trajnostni razvoj, pristne medčloveške odnose in
ohranjanje kulture in dediščine.
Damir Markovič, diplomirani inţenir kmetijstva, smer agronomija, z opravljenim pedagoškoandragoškim izpitom in ravnateljskim izpitom, mentor po nazivu. 14 let dela na področju
vzgoje in izobraţevanja. Učil je v vrtnarski šoli v Celju, kjer je opravil pripravništvo, sedaj je
zaposlen v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Fara kot namestnik pomočnika direktorja.
Imenovani kandidat ima vizijo vodenja šole, ki temelji na sodelovanju, strokovnosti,
pravičnosti in odgovornosti. Hkrati pa si bo prizadeval za razvoj zavoda,vzpostavitev odnosa
med učenci, učitelji, starši in okoljem, sodelovanje z ustanoviteljem, izpopolnjevanje in
izobraţevanje strokovnih sodelavcev, skrbi za varnost, vzgajanje in ohranjanje človeških
vrednot ter vzpodbujanje pri vključevanju v različne projekte.
Ana Novak Velkavrh, je diplomirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, ima pedagoško
andragoško izobrazbo, opravljen strokovni izpit, naziv svetovalka in opravljen ravnateljski
izpit. Poudarek za dosego ciljev šole bo dala vzgoji, izobraţevanju-pouku, sodelovanju
staršev in šole ter pedagoškemu delu. Pedagoške pristope bo osredotočila na individualne
značilnosti in posebnosti učencev, samostojno pridobivanje znanja, na kritično mišljenje in
sodelovalno učenje, spodbujala bo strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev,
izmenjavo »primerov dobre prakse«, medsebojne hospitacije med učitelji, dejavnosti
učencev v smislu ohranjanja in razvijanja vrednost naše kulturne, jezikovne, umetniške
dediščine.
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