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D. MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO KRANJSKIH VRTCEV 
 
 
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 Kranjskih vrtcev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 60 dne 16.9.2016, se je prijavilo šest kandidatov/tk, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa.  
 
 
TADEJ BRAČEK je profesor pedagogike in angleščine s končanim doktorskim študijem s področja 
angleške in ameriške književnosti. Ima opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, 
strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka, naziv svetovalec in ravnateljski izpit. V programu 
vodenja za mandatno obdobje petih let je izpostavil štiri ključna področja: pravno in finančno 
vodenje, vodenje sodelavcev, vodenje vzgoje in izobraževanja ter varstva in sodelovanje na 
lokalnem in širšem področju. 
 
TEA DOLINAR je magistrica kemijskega izobraževanja, profesorica kemije in fizike ter vzgojiteljica 
predšolskih otrok. Ima opravljen ravnateljski izpit in je po nazivu svetnica. V programu dela za 
vodenje in razvoj Kranjskih vrtcev v času 2017 – 2022 je poudarila pedagoško vodenje: zaposlenih, 
otrok in staršev. Predstavila je izzive za ravnatelja. Kot drugo ključno točko je navedla 
organizacijsko vodenje, učinkovito delovanje vseh ostalih podsistemov (administracija, 
računovodstvo, tehnično osebje, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci) in 
sodelovanje z ustanoviteljem. Zadnja ključna točka je pravno-finančno vodenje.  
 
ANDREJA NOVŠAK je po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, ki jo je pridobila na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ima opravljen ravnateljski izpit in pridobljen naziv svetnica. V 
programu uspešnega razvoja in vodenja Kranjskih vrtcev je izpostavila skupno sodelovanje 
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ravnateljice, zaposlenih in staršev, kvaliteto dela, znanje, strokovno podlago kvalitetnih in srčnih 
strokovnih sodelavcev, občutek pripadnosti in povezanosti kolektiva, dobre medsebojne odnose, 
aktivno učenje otrok, zdrav in odgovoren način življenja in odnosa do narave, zagotavljanje dobrih 
delovnih pogojev v zadovoljstvo otrok in zaposlenih, povezanost z domačimi ustanovami. 
 
MOJCA PELCEL je končala študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila strokovni naslov 
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Po nazivu je svetovalka. Končano ima šolo za ravnatelje 
in pridobljen ravnateljski izpit. Imenovana kandidatka program vodenja predstavlja na temeljnih 
točkah: pridobivanje financ, racionalno in smiselno porabo sredstev, strokovno delo vezano na 
Kurikulum, kvalitetno delo z otroki, pripadnost zaposlenih kolektivu in organizaciji, sodelovanje z 
lokalno skupnostjo, sodelovanje s starši. 
 
MARIJA THEUERSCHUH je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, visokošolski študij je 
zaključila na Pedagoški fakulteti Koper. Ima pridobljen naziv svetovalka, opravljen strokovni in 
ravnateljski izpit. Imenovana kandidatka v programu vodenja in organizacije vrtca predstavlja na 
temeljnih točkah: osebna predstavitev, vizija, kolektiv, permanentno izobraževanje, sodelovanje z 
otroki in starši, poslovni načrt in storitev, materialni pogoji vrtca in pristojnosti ravnatelja. 
 
AJA TRUDN ima končano visokošolsko strokovno izobrazbo pedagoškega programa – diplomirana 
vzgojiteljica predšolskih otrok. Pridobljen naziv svetnice ter opravljeno šolo za ravnatelje in 
ravnateljski izpit. Trenutno se izobražuje na Visokošolskem študijskem programu na Fakulteti za 
management v Kopru. V programu vodenja zavoda Kranjski vrtci je poudarila: skrb za kakovost 
vzgojno izobraževalnega dela in življenja otrok, bogato strokovno organizacijsko klimo, učinkovito 
organizacijo in jasne vrednote, profesionalno in strokovno sodelovanje s starši, zaposlenimi, lokalno 
skupnostjo in okoljem. 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s predstavitvijo kandidatk, 
nato obravnavala predlog mnenja o kandidatih/kandidatkah za ravnatelja/ravnateljico Kranjskega  
Vrtca na svoji 33. seji dne 25.10.2016 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Mojce 
Pelcel ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
 
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 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na  … seji dne ….. sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 
 
M N E N J E   h kandidaturi za ravnateljico Kranjskih vrtcev: 
 
Mojci Pelcel se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Kranjskih vrtcev.  
 
 
 
 
Pripravila:  
Milena Bohinc 
Kabinet župana 
                 Gorazd Copek, l.r. 
       Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,  
                volitve in imenovanja 
 


