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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ŽALEC 
 
 
 

ZADEVA: 
 

Predlog mnenj pred odločitvijo o izbiri 
kandidata/kandidatke za ravnatelja/ravnateljico 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci 
Občine Žalec  
  
 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 
29/13 in 23/17)  
 
 

NAMEN:  Obravnava in sprejem predlaganih mnenj  
  

 

OCENA STANJA: Prenehanje mandata ravnatelju/ravnateljici  
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci 
Občine Žalec 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Prenehanje mandata ravnatelju/ravnateljici  
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci 
Občine Žalec 
 

NAČELA IN CILJI:  Mnenje pred odločitvijo o izbiri 
kandidata/kandidatke za ravnatelja/ravnateljico 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci 
Občine Žalec  
 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu Občine Žalec ni finančnih posledic 
 

PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja ter priznanja 
 

POROČEVALEC: Predlog bo na seji podal predsednik komisije 
Viktor Mitov 
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OBČINSKEMU SVETU 
 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG MNENJA  
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je na svoji 16. redni seji dne 
13. oktobra 2021 obravnavala predlog mnenja pred odločitvijo o izbiri kandidata/kandidatke za 
ravnatelja/ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec. 
Predlog mnenja je priložen. 
Predlog bo na seji občinskega sveta obrazložil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja ter priznanja. 
 
 
 
Posredovano: 

 občinskemu svetu, članom OS po e-pošti 

 zbirka dokumentarnega gradiva 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



predlog 

Občina Žalec daje na podlagi 53. a člena Zakon 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., 25/17 – ZVaj in 123/21)  na predlog Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja z dne 13. oktobra 2021 in 
sklepa Občinskega sveta z dne 20. oktobra 2021 naslednje  

 
m n e n j e 

 
pred odločitvijo o izbiri kandidata/kandidatke za ravnatelja/ravnateljico javnega 

vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec  
 

 
Občina Žalec daje pozitivno mnenje kandidatki Nataliji Starič Žikić, za ravnateljico 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec. 
 

Obrazložitev: 
 

Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec je Občini Žalec je 
dne 4. oktobra  2021 posredoval zaprosilo za pridobitev obrazloženega mnenja pred 
odločitvijo o izbiri kandidata/kandidatke za ravnatelja/ravnateljico javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec, ki so se je prijavili na razpis. 
 
Razpis za ravnatelja/ravnateljico je bil skladno s sklepom sveta Javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec objavljen dne 25. avgusta 2021 v Utripu 
ter dne 27. avgusta  2021 v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Na razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice se je prijavila Natalija Starič Žikić, 
ki izpolnjujejo razpisne pogoje za ravnatelja/ravnateljico javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec. 
Svet javnega zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh 
kandidatih, ki izpolnjujejo razpisne pogoje pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje 
lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev. Lokalna skupnost in svet staršev mnenje 
obrazložita. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je predlog mnenja 
pred odločitvijo o izbiri kandidatke za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Vrtci Občine Žalec za ravnateljico tega zavoda obravnavala na svoji  redni seji 
dne 13. oktobra 2021 in oblikovala predlog mnenja Občinskemu svetu Občine Žalec. 
 
Občina Žalec daje pozitivno mnenje kandidatki Nataliji Starič Žikić, za ravnateljico 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec. 
Predlog mnenja se utemeljuje z dejstvom, da je bilo njeno dosedanje opravljanje 
funkcije ravnateljice javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine 
Žalec  strokovno, sodelovanje z ustanoviteljico javnega zavoda Občino 
Žalec  kooperativno, korektno in razvojno naravnano. Slednje se kaže z   aktivnim 
sodelovanjem  pri idejni zasnovi in projektni nalogi  –  Vrtec Žalec Zahod in javno 
zasebnem  partnerstvu, idejni zasnovi za nov vrtec na Ponikvi ter vpeljevanje vsebin 
kot npr. projekti: Korak za korakom,  Gozdna pedagogika, Fit Slovenija – modelni vrtec,  
Projekt Poštenost - Protikorupcijska komisija RS, sodelovanje z društvi in institucijami, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2629


ki delujejo v lokalnem okolju.  Natalija Starič Žikić je članica UO skupnosti vrtcev 
Slovenije. V  času epidemije Covid 19 so pod njenim vodstvom  Vrtci Občine Žalec  
normalno delovali.  Ob popolnem zaprtju vrtec zaradi Covida – 19,  so  v sodelovanju 
z Občino Žalec poskrbeli tudi za razdeljevanje hrane  socialno šibkejšim družinam, 
katerih otroci sicer obiskujejo  vrtec.   
Kandidatka funkcijo ravnateljice opravlja dva mandata. Vseskozi se je kontinuirano 
usposabljala na področju pedagoškega vodenja in poslovodenja. Z dobrim 
sodelovanjem in komunikacijo med zaposlenimi zagotavlja profesionalnost zaposlenih, 
prispeva k razvoju in ugledu javnega zavoda s ciljem zadovoljstva uporabnikov 
storitev, zaposlenih  ter ustanovitelja Občine Žalec.  
 

Številka: 014-0026/2021 
Žalec, dne 20. oktobra 2021 
 

Posredovano: 

 Javni vzgojno izobraževalni zavod  
Vrtci Občine Žalec 

 pristojni urad občinske  uprave  

 zbirka dokumentarnega gradiva 
 

ŽUPAN 
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 
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JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI 
ZAVOD VRTCI OBČINE ŽALEC 
3310 ŽALEC 
 
 
 
 
 
ZADEVA: MNENJE  
 
 
Posredujemo vam mnenje Občine Žalec pred odločitvijo o izbiri kandidatke za ravnateljico 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občina za prijavljeno kandidatko za ravnateljico 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec. 
 
 
 

 
Posredovano: 

 naslovu 

 zbirka dokumentarnega gradiva 
 
Priloga: mnenje 
 

 

Janko Kos 
Ž U P A N 

 


