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PREDLOG 
ZA PODAJO MNENJA O KANDIDATKI ZA IMENOVANJE 

RAVNATELJICE JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR 

 
 
Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 4/2022) 
predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnemu svetu Mestne občine 
Maribor 
 
 

S K L E P : 
 
 
Po 53. in 53.a členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 25. členu Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor (MUV, št. 12/2009, 
34/2009, 27/2017 in 14/2019) ter 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 
8/2014, 12/2019 in 4/2022) 
 
 
 

Mestni svet Mestne občine Maribor 

 
d a j e 

p o z i t i v n o   m n e n j e 
 
 

kandidatki Tjaši VALANO 

 
ZA IMENOVANJE RAVNATELJICE 

VRTCA OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR 

 
z obrazložitvijo: 

 
kandidatka Tjaša VALANO izpolnjuje pogoje zahtevane za delo ravnateljice, je zaposlena v 
vrtcu in delo zavoda dobro poznata. 
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O b r a z l o ž i t e v : 
 
Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ravnatelja javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda – vrtca imenuje in razrešuje svet vrtca. Pred odločitvijo sveta o izbiri 
kandidata za ravnatelja si mora svet pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in obrazloženi mnenji 
lokalne skupnosti, na območju katere ima vrtec sedež in sveta staršev. Ko svet izmed prijavljenih 
kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje 
ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o 
imenovanju ravnatelja brez mnenja ministra. Po prejemu mnenja ministra oz. po poteku roka 30 dni 
svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. Mandat ravnatelja traja 5 let.  
 
Svet Vrtca Otona Župančiča je zaradi poteka mandata sedanji ravnateljici začel z razpisnim 
postopkom. Na razpis sveta vrtca so se v razpisnem roku prijavile tri kandidatke, za kateri je svet 
vrtca ugotovil, da kandidatke izpolnjujejo vse predpisane pogoje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 39. seji, 12. 9 2022, v sodelovanju s 
predstavnikoma ustanoviteljice (MOM) v svetu vrtca soglasno oblikovala pozitivno mnenje za 
kandidatko z obrazložitvijo kot je navedeno v sklepu.  
 
Soglasno oblikovan predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Otona Župančiča Maribor komisija daje mestnemu svetu 
MOM v obravnavo in odločitev. 
 
 
Podatki o kandidatki: 
-  Tjaša VALANO, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, že od leta 2010 je zaposlena v Vrtcu Otona 
Župančiča, opravljala je naloge pomočnice vzgojiteljice, trenutno pa je tudi vodja enote Oblakova, 
ima naziv svetovalka. 
 
 
 
 

 PREDSEDNIK 
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 
Matej PAVLIČ, MBA., l. r. 

 
 


