
 
 

OBČINA ŽALEC 

OBČINSKI SVET 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  
Številka: 032-0012/2022 
Datum:  31/5-2022 
 
Na podlagi 43. in 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 92/13 
in 63/20)  

S K L I C U J E M 
8. KORESPONDENČNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

 
 
Predmet obravnave je: Predlog mnenja pred odločitvijo o izbiri kandidatk in kandidatov za 
ravnateljico/ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I Osnovna šola Žalec.  
 
Predlog za obravnavo predloga mnenja na korespondenčni seji je Županu predlagala Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja (gradivo je priloženo). 
 

 
Rok za vrnitev pisne potrditve (glasovnice) je 3. junija 2022 do 10. ure. 

 
 
Predlagam, da člani Občinskega sveta sprejmete naslednji sklep: 
 
a) Občinski svet sprejme pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidatke Metode 

Blagotinšek Turk za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I Osnovna 
šola Žalec v predloženem besedilu.  

 
b) Občinski svet sprejme pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata Viljema 

Kotnika za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I Osnovna šola Žalec 
v predloženem besedilu.  

 
c) Občinski svet sprejme pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata 

Aleksandra Popita  za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I Osnovna 
šola Žalec v predloženem besedilu.  

 
d) Občinski svet sprejme pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidatke Andreje 

Špajzer  za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I Osnovna šola 
Žalec v predloženem besedilu.  

 
 
Izpolnjeno in podpisano glasovnico posredujte na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si  
do 3. junija 2022 do 10. ure. 
 
Posredovano: 
• članom Občinskega sveta 
V vednost: 
• Županu Občine Žalec  
Priloga: 
• predlog gradiva 
• glasovnica za člane OS 
 
Objavljeno na spletni strani Občine Žalec 
 

Janko Kos l .  r .  
Ž   U   P   A   N 

 



 
 

 
OBČINA ŽALEC 

OBČINSKI SVET 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64  

  
 
Številka:  014-0014/2022 
Datum:    31/5-2022                                                 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ŽALEC 
 
 
 
ZADEVA Mnenje k imenovanju kandidatke/kandidata 

za ravnateljico/ravnatelja javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda I. osnovna šola 
Žalec 
 

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

NAMEN:  Mnenje k imenovanju kandidatke/kandidata 
za ravnateljico/ravnatelja javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda 
  

OCENA STANJA: Prenehanje mandata ravnateljice javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda  
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Prenehanje mandata ravnateljice javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda  
 

NAČELA IN CILJI:  Mnenje k imenovanju kandidatke/kandidata 
za ravnateljico/ravnatelja javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda  
 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu Občine Žalec za leto 2022 ni 
posledic 
 
 

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

POROČEVALEC: Komisija predlaga, da Občinski svet Občine 
Žalec predlog mnenja obravnava in sprejme 
v predloženem besedilu na korespondenčni 
seji. 

  
 



 

 
 

 
OBČINA ŽALEC 

OBČINSKI SVET 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64  

  
 
Številka:  014-0014/2022 
Datum:    31/5-2022                                                 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
 
 
ZADEVA: Predlog mnenja pred odločitvijo o izbiri kandidatke/kandidata za 
ravnateljico/ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola 
Žalec  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je na svoji 4. izredni 
seji 31. maja 2022 obravnavala predlog mnenja pred odločitvijo o izbiri 
kandidatke/kandidata za ravnateljico/ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda I. osnovna šola Žalec.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja predlaga 
Občinskemu svetu naslednji sklep: 
 
a) Občinski svet sprejme pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidatke Metode 

Blagotinšek Turk za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I Osnovna 
šola Žalec v predloženem besedilu.  

 
b) Občinski svet sprejme pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata Viljema 

Kotnika za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I Osnovna šola Žalec 
v predloženem besedilu.  

 
c) Občinski svet sprejme pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata 

Aleksandra Popita  za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I Osnovna 
šola Žalec v predloženem besedilu.  

 
d) Občinski svet sprejme pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidatke Andreje 

Špajzer  za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I Osnovna šola 
Žalec v predloženem besedilu.  

 
Komisija predlaga, da Občinski svet predlog mnenja obravnava na korespondenčni 
seji, ker rok za predložitev mnenja svetu javnega zavoda poteče 6. junija 2022. 
 
 
Posredovano: 
• naslovu 
• zbirka dokumentarnega gradiva 
 
Priloga za člane OS: 
Predlog mnenja za kandidata/kandidatko 
 

 

PREDSEDNIK 
Viktor Mitov l. r. 

 
 
  



predlog 
Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah  
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) (Uradni list RS št. 
12/96, 22/00, 64/01, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05,129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) 
in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/17), na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja dne 3. junija 2022 sprejel naslednje  
 

m n e n j e 
pred odločitvijo o izbiri kandidatke za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda I. osnovna šola Žalec 
  

Občinski svet Občine Žalec daje pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidatke Metode 
Blagotinšek Turk, za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnova šola 
Žalec.  

Obrazložitev: 
 
Svet  javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec je dne 17. maja 2022 
Občini Žalec posredoval zaprosilo za mnenje o prijavljenih kandidatkah / kandidatih prijavljenih 
na razpis ravnatelja (m/ž) I. osnovne šole Žalec.  
Svet javnega zavoda je na 2. izredni seji dne 14. 4. 2022 sprejel sklep o razpisu za prosto 
delovno mesto ravnateljice/ravnatelja.  
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 56/2022 z dne 22. 4. 2022. 
Svet javnega zavoda I. osnovna šola Žalec predlaga, da Občina Žalec izda mnenje o 
naslednjih kandidatkah/kandidatih za ravnateljico/ravnatelja: Metoda Blagotinšek Turk, Viljem 
Kotnik, Aleksander Popit in Andreja Špajzer.  
Na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) si mora svet javnega zavoda pred odločitvijo o 
izbiri kandidata za ravnatelja/ravnateljico o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti 
med drugim tudi mnenje lokalne skupnosti. Ravnatelja imenuje svet javnega zavoda.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je zaprosilo sveta javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec pred odločitvijo o izbiri 
kandidatke/kandidata za ravnateljico/ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. 
osnovna šola Žalec obravnavala na svoji 4. izredni seji dne 31. maja 2022.  
Kandidatka Metoda Blagotinšek Turk, profesorica zgodovine in angleškega jezika s 
književnostjo, je že trinajst let pomočnica ravnateljice in ima dober vpogled v vodenje javnega 
zavoda, poleg tega se je načrtno izobraževala za vodenje inovativnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda in ima opravljen ravnateljski izpit in najvišji strokovni naziv svetnik. 
Pozna zakonodajne predpise in dokumente, ki jih mora upoštevati ravnatelj. Ima smisel za 
organizacijo, timsko delo, sposobnost prilagajanja različnim okoljem, je komunikativna in jasno 
izraža svoje misli. Kot ravnateljica želi krepiti in spodbujati dobre  medsebojne odnose vseh in 
zagotoviti učencem varno in spodbudno okolje ter krepiti in spodbujati spoštovanje, zaupanje, 
enakopravnost, strpnost in medsebojno pomoč med vsemi deležniki vzgojno izobraževalnega 
procesa na šoli. Prizadevala si bo za visoko kulturo in etiko osnovne šole. Zavzemala se bo 
za dober odnos z ustanoviteljem in glede na specifiko s katero deluje in živi I. osnovna šola 
Žalec tudi za izvedbo dogovorjenega programa. Ukvarja se tudi s prostovoljskim humanitarnim 
delom saj je med drugim tudi predsednica Društva prijateljev mladine občine Žalec. 
Komisija je oblikovala predlog mnenja za obravnavo na korespondenčni seji Občinskega sveta 
tako, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Metode Blagotinšek Turk za ravnateljico javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec.  
 
Številka: 014-0014/2022                                     
Žalec, dne 3. junija 2022 
 
 

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 

 
Posredovano: 

• Javni vzgojno izobraževalni zavoda I. osnovna šola Žalec, 
• pristojni urad občinske uprave,  
• zbirka dokumentarnega gradiva. 



predlog 
Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah  
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) (Uradni list RS št. 
12/96, 22/00, 64/01, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05,129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) 
in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/17), na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja dne 3. junija 2022 sprejel naslednje  
 

m n e n j e 
pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda I. osnovna šola Žalec 
  

Občinski svet Občine Žalec daje pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata Viljema 
Kotnika za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnova šola Žalec.  

 

 
Obrazložitev: 

 
Svet  javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec je dne 17. maja 2022 
Občini Žalec posredoval zaprosilo za mnenje o prijavljenih kandidatkah/kandidatih prijavljenih 
na razpis ravnatelja (m/ž) I. osnovne šole Žalec.  
Svet javnega zavoda je na 2. izredni seji dne 14. 4. 2022 sprejel sklep o razpisu za prosto 
delovno mesto ravnateljice/ravnatelja.  
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 56/2022 z dne 22. 4. 2022. 
Svet javnega zavoda I. osnovna šola Žalec predlaga, da Občina Žalec izda mnenje o 
naslednjih kandidatkah/kandidatih za ravnateljico/ravnatelja: Metoda Blagotinšek Turk, Viljem 
Kotnik, Aleksander Popit in Andreja Špajzer.  
Na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) si mora svet javnega zavoda pred odločitvijo o 
izbiri kandidata za ravnatelja/ravnateljico o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti 
med drugim tudi mnenje lokalne skupnosti. Ravnatelja imenuje svet javnega zavoda.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je zaprosilo sveta javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec pred odločitvijo o izbiri 
kandidatke/kandidata za ravnateljico/ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. 
Osnovna šola Žalec obravnavala na svoji 4. izredni seji dne 31. maja 2022.  
Prednostni cilj vodenja I. osnovne šole kandidata Viljema Kotnika, profesorja hrvaščine, 
srbščine in makedonščine in profesorja slovenščine, s 30-letnimi izkušnjami v vzgoji in 
izobraževanju, je v zagotavljanju varnega in spodbudnega okolja za učence, v kar sodi ničelna 
toleranca do vsakršnega nasilja, izobraževanje in ozaveščanje otrok o varni rabi IKT 
tehnologije, skrb za zdrav razvoj s spodbujanjem in razvijanjem gibalnih zmožnosti, 
vzpodbujanje razvoja psihosocialnih veščin, empatije in občutka za kolektivno odgovornost. 
Njegovo delovanje bo usmerjeno tudi v spoznavanje, spoštovanje in seznanjanje strukture 
delovanja lokalne skupnosti in vzajemno sodelovanje v korist le-te. Kandidat ima strokovni 
naziv mentor ter opravljen ravnateljski izpit. Izkazal se je s projektiranjem in izgradnji šolskega 
avdio studia, delom v šolski knjižnici, poučevanjem slovenščine in hrvaščine ter izbirnega 
predmeta ansambelska igra. Zadnjih osem let vodi svojo vokalno skupino Draž. Poleg 
izobraževanja na I. osnovni šoli Žalec se ukvarja s podjetništvom. Odlikujeta ga dobro razvita 
sposobnost izražanja in prilagajanja, je dober poslušalec, miren in razsoden. Za pomembne 
odločitve si vzame čas, v kriznih situacijah pa zna hitro in odločno odreagirati.  
Komisija je oblikovala predlog mnenja za obravnavo na korespondenčni seji Občinskega sveta 
tako, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Viljema Kotnika za ravnatelja javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec.  
 
Številka: 014-0014/2022                                     
Žalec, dne 3. junija 2022 
 

 

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 

Posredovano: 
• Javni vzgojno izobraževalni zavoda I. osnovna šola Žalec, 
• pristojni urad občinske  uprave,  
• zbirka dokumentarnega gradiva.



predlog 
Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah  
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) (Uradni list RS št. 
12/96, 22/00, 64/01, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05,129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) 
in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/17), na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja dne 3. junija 2022 sprejel naslednje  

 
m n e n j e 

pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda I. osnovna šola Žalec 

  
Občinski svet Občine Žalec daje pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata 
Aleksandra Popita, za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnova šola 
Žalec,  

Obrazložitev: 
 

Svet  javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec je dne 17. maja 2022 
Občini Žalec posredoval zaprosilo za mnenje o prijavljenih kandidatkah/kandidatih prijavljenih 
na razpis ravnatelja (m/ž) I. osnovne šole Žalec.  
Svet javnega zavoda je na 2. izredni seji dne 14. 4. 2022 sprejel sklep o razpisu za prosto 
delovno mesto ravnateljice/ ravnatelja.  
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 56/2022 z dne 22. 4. 2022. 
Svet javnega zavoda I. osnovna šola Žalec predlaga, da Občina Žalec izda mnenje o 
naslednjih kandidatkah/kandidatih za ravnateljico/ravnatelja: Metoda Blagotinšek Turk, Viljem 
Kotnik, Aleksander Popit in Andreja Špajzer.  
Na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) si mora svet javnega zavoda pred odločitvijo o 
izbiri kandidata za ravnatelja/ravnateljico o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti 
med drugim tudi mnenje lokalne skupnosti. Ravnatelja imenuje svet javnega zavoda.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je zaprosilo sveta javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec pred odločitvijo o izbiri 
kandidatke/kandidata za ravnateljico/ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. 
Osnovna šola Žalec obravnavala na svoji 4. izredni seji dne 31. maja 2022.  
Aleksander Popit, profesor športne vzgoje, ima ravnateljske izkušnje, saj je od leta 2010 do 
2020 na Osnovni šoli Otlica opravljal delo ravnatelja zavoda, poleg tega pa še delo učitelja v 
oddelku podaljšanega bivanja. Trenutno opravlja delo učitelja športa in učitelja podaljšanega 
bivanja. Od leta 2002 dalje ima pridobljen strokovni naziv svetovalec, od leta 2011 pa opravljen 
ravnateljski izpit. Pri vodenju javnega zavoda bo pozornost usmeril v zagotavljanje vseh 
pogojev za izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa, v spodbujanje in krepitev dobrih 
medsebojnih odnosov, v spoštovanje, zaupanje, medsebojno pomoč, enakopravnost in 
strpnost med vsemi deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa. Veliko pozornosti bo namenil 
sodelovanju s krajem, krajevnimi društvi in ustanoviteljem. Zavodu želi zagotoviti čimbolj 
nemoteno delovanje in posebno skrb nameniti izboljševanju materialnih in prostorskih pogojev. 
Komisija je oblikovala predlog mnenja za obravnavo na korespondenčni seji Občinskega sveta 
tako, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Aleksandra Popita za ravnatelja javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec.  
 
 
Številka: 014-0014/2022                                     
Žalec, dne 3. junija 2022 
 
 

 

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 

 
Posredovano: 

• Javni vzgojno izobraževalni zavoda I. osnovna šola Žalec 
• pristojni urad občinske  uprave  
• zbirka dokumentarnega gradiva 



predlog 
Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah  
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) (Uradni list RS št. 
12/96, 22/00, 64/01, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05,129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) 
in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/17), na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja dne 3. junija 2022 sprejel naslednje  
 

m n e n j e 
pred odločitvijo o izbiri kandidatke za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda I. osnovna šola Žalec 
  

Občinski svet Občine Žalec daje pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidatke Andreje 
Špajzer, za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnova šola Žalec. 

 
Obrazložitev: 

 
Svet  javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec je dne 17. maja 2022 
Občini Žalec posredoval zaprosilo za mnenje o prijavljenih kandidatkah/kandidatih prijavljenih 
na razpis ravnatelja (m/ž) I. osnovne šole Žalec.  
Svet javnega zavoda je na 2. izredni seji dne 14. 4. 2022 sprejel sklep o razpisu za prosto 
delovno mesto ravnateljice/ ravnatelja.  
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 56/2022 z dne 22. 4. 2022. 
Svet javnega zavoda I. osnovna šola Žalec predlaga, da Občina Žalec izda mnenje o 
naslednjih kandidatkah/kandidatih za ravnateljico/ravnatelja: Metoda Blagotinšek Turk, Viljem 
Kotnik, Aleksander Popit in Andreja Špajzer.  
Na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) si mora svet javnega zavoda pred odločitvijo o 
izbiri kandidata za ravnatelja/ravnateljico o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti 
med drugim tudi mnenje lokalne skupnosti. Ravnatelja imenuje svet javnega zavoda.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je zaprosilo sveta javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec pred odločitvijo o izbiri 
kandidatke/kandidata za ravnateljico/ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. 
Osnovna šola Žalec obravnavala na svoji 4. izredni seji dne 31. maja 2022.  
Andreja Špajzer, profesorica proizvodno-tehnične vzgoje in matematike ima več kot 20-letne 
izkušnje v vzgoji in izobraževanju. Zaposlena je na OŠ Polzela in že več kot desetletje vodja 
aktiva predmetne stopnje, vodja aktiva matematikov predmetne stopnje in vodja matematikov 
po vertikali. Je koordinatorica mednarodnega programa Ekošola, kot način življenja. Od leta 
2008 ima strokovni naziv svetnica, od leta 2013 pa ima opravljen ravnateljski izpit. Kot 
ravnateljica bi se prednostno usmerila v učence, za katere mora šola predstavljati okolje, v 
katerem se varno in prijetno počutijo. Zavzemala se bo, da šola sodeluje na javnih prireditvah, 
ki jih prireja lokalna skupnost (npr. ob občinskem prazniku), pri tem pa bi se povezovala z 
glasbeno šolo. Sodelovala bo z zdravstvenim domom, policijo, gasilci in drugimi društvi in 
ustanovami, ki veliko pripomorejo k vzgoji otrok in popestrijo šolsko dogajanje. V povezovanju 
z gospodarstvom vidi možnost dotoka dodatnega denarja za investicije, za pomoč otrokom iz 
socialno šibkih družin, kritje stroškov ekskurzij ipd. Pri svojem delu bo zagovarjala vrednote, 
kot so disciplina, nenasilje, drugačnost, nuditi enake možnosti tudi učencem s posebnimi 
potrebami in ekologija. 
Komisija je oblikovala predlog mnenja za obravnavo na korespondenčni seji Občinskega sveta 
tako, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Andreje Špajzer za ravnateljico javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec.  
 
Številka: 014-0014/2022                                     
Žalec, dne 3. junija 2022 

 

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 
 
Posredovano: 

• Javni vzgojno izobraževalni zavoda I. osnovna šola Žalec 
• pristojni urad občinske  uprave  
• zbirka dokumentarnega gradiva  
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