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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Številka: 0111-3/2018-16 

Datum: 5. 4. 2018 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

 

POROČILO 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 24. redni seji, ki je potekala v 2 

delih, v sredo, 4. 4. in četrtek, 5. 4. 2018, obravnavala naslednje gradivo: 

 

2. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Miren 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednja sklepa: 

SKLEP 1: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da poda 

pozitivno mnenje kandidatki Aleksandri Lorbek, ki izpolnjuje predpisane pogoje za 

ravnateljico Osnovne šole Miren. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

SKLEP 2: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da poda 

pozitivno mnenje kandidatu Vladimirju Zelenjaku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za 

ravnatelja Osnovne šole Miren. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z vsemi kandidati, ki 

ustrezajo razpisnim pogojem, in iz velikega nabora izbrala kot najprimernejša kandidata za 

ravnatelja/-ico OŠ Miren, Aleksandro Lorbek in Vladimirja Zelenjaka, katerima je podala 

pozitivno mnenje. 

 

Aleksandra Lorbek je prepričala z jasno strategijo vodenja zavoda, suverenim nastopom in 

18-letnimi delovnimi izkušnjami v vzgoji in izobraževanju. Po izobrazbi je profesorica 

sociologije in slovenskega jezika s književnostjo. Zaposlena je kot profesorica slovenskega 

jezika. Ima naziv svetovalke. Na osebno predstavitev se je odlično pripravila in odgovorila na 

vprašanja Komisije, v skladu s pričakovanji. Seznanjena je tudi s situacijo na OŠ Miren. 

Zaradi dolgoletnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ima odlične pedagoške sposobnosti. V 

svoji dolgoletni karieri je bila članica različnih izobraževalnih timov (»Kulturna šola«, »Mreža 

učečih se šol« itd.), izvajala je različne delavnice, organizirala je različne dogodke in 

seminarje (»Beremo in pišemo skupaj«, »Most do izobrazbe« itd.), tako da ima tudi dobre 

organizacijske sposobnosti. Kljub temu, da kandidatka nima ravnateljskih izkušenj, ima 
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odlične vodstvene sposobnosti, ki jih je pridobila z vodenjem timov in aktivov, različnih 

krožkov, bila je tudi urednica šolskega glasila. 

 

Vladimir Zelenjak je prepričal s svojo drugačnostjo in zanimivo predstavitvijo, pri kateri je 

izpostavil pomen razvoja otrokove osebnosti in njegovega razmišljanja. Ima dobrih 6 let 

delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Po izobrazbi je profesor športne vzgoje, zaposlen 

na OŠ Miren kot učitelj podaljšanega bivanja, tako da so mu tudi razmere na OŠ Miren zelo 

dobro poznane. Komisija meni, da je velika prednost kandidata ta, da prihaja iz domačega 

okolja (Orehovelj) in pozna problematiko na šoli, tako ima tudi jasne predstave, kako se lotiti 

njenega reševanja. Vladimir Zelenjak je kandidat s širokim spektrom izkušenj, ki segajo tudi 

izven vzgoje in izobraževanja. Delal je z odvisniki od nedovoljenih drog, z otroci s posebnimi 

potrebami, vodil je plavalne in smučarske tečaje, organiziral šole v naravi ipd. Gre torej za 

osebo z odličnimi organizacijskimi sposobnostmi. Kljub temu, da kandidat nima ravnateljskih 

izkušenj, ima odlične vodstvene sposobnosti, ki jih je pridobil z vodenjem športnega društva. 

 

Ostali kandidati za ravnatelja OŠ Miren, kljub ustreznim sposobnostim in izkušnjam, s svojo 

osebno predstavitvijo in odgovori na vprašanja Komisije niso prepričali, zato jim ni podala 

pozitivnega mnenja. 

 

Komisija se zaveda, da izbrana kandidata še nista bila ravnatelja, meni pa, da bi glede na 

osebnostne lastnosti in dosedanje izkušnje, to delo dobro opravljala in mu bila kos. 

 

 

3. Imenovanje predsednika Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji sklep: 

SKLEP: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je ugotovila, da ni 

prejela primernega predloga kandidature za predsednika/-ico Občinske volilne 

komisije Občine Miren-Kostanjevica, zato je odločila, da se javni poziv za 

posredovanje predlogov ustrezno podaljša.« 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

 

Zapisala:         Predsednica 

Andreja Slejko Merkun                 Jasna Kos l.r. 


