
Predlog mnenja 

Mnenje h kandidatki za mesto ravnateljice javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« 

Slovenska Bistrica  

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,  57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – 

popr. in 25/17 – Zvaj) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) je 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na svoji xx. redni seji dne, xx. xx. xxxx, sprejel 

 

MNENJE  

h kandidatki za ravnateljico javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska 

Bistrica 

 

Aleksandri Pirš se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico javnega zavoda Vrtec 

»Otona Župančiča« Slovenska Bistrica.  

 

Številka: 9000-   /2022 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora 

svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki 

izpolnjujejo pogoj, pridobiti mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod svoj 

sedež.  

 

Na razpis za ravnatelja/-ico, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 

2021, se je prijavila ena kandidatka, in sicer Aleksandra Pirš, ki izpolnjuje formalne pogoje 

razpisa. 

 

Aleksandra Pirš, zaposlena v javnem zavodu Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica kot 

pomočnica  ravnateljice. Aleksandra Pirš je ves čas od leta 1999, ko se je zaposlila v Vrtcu 

»Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, strokovno rastla se izpopolnjevala in pridobivala 

različna znanja skozi izobraževanja ter razvijala osebnostne lastnosti, ki so ji pripomogle k 

boljšemu delu in doseganju višjih ciljev. Vodstvene izkušnje si je pridobila kot vodja enote v 

Poljčanah, vodja aktiva in kot pomočnica ravnateljice vrtca. Iz programa vodenja vrtca izhaja, 

da se bo usmerjala h krepitvi solidarnosti; ravnanju v smeri okoljske in podnebne pravičnosti; 

zagotavljanju pogojev za prijetno počutje otrok ter varnega, zdravega in za učenje spodbudnega 

okolja; vzgojo otrok za vseživljenjsko učenje ob lastnih zgledih; upoštevanju individualnih 

razlik med otroki; spodbujanju inovativnosti posameznika; omogočanju vključitve vseh otrok 

v vrtec in preoblikovanju prostorov vrtca v skladu z normativi in minimalnimi tehničnimi 

pogoji. 



Predlog mnenja 

 

Iz priloženega programa dela kandidatke menimo, da lahko kandidatka Aleksandra Pirš s 

svojim strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavlja nemoteno delovanje in razvoj 

zavoda.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo za posredovanje 

obrazloženega mnenja o kandidatki za ravnateljico javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« 

Slovenska Bistrica na 20. redni seji dne 1. junija. 2022 ter oblikovala predlog pozitivnega 

mnenja za Aleksandro Pirš ter ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 


