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OBČINA LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 032-12/2012 
Datum: 19. 9.2012 
 

 
O B Č I N S K I    S V E T   L A Š K O 

 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:    PREDLOG MNENJA K IMENOVANJU DIREKTORICE CENTRA ZA  
                    SOCIALNO DELO LAŠKO 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnaval: KMVVI, dne 18.9.2012 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
• 32. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991) 

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje, da se za direktorico Centra za socialno 
delo imenuje Polonco Teršek, prof. defektologije, stanujočo Poženelova ulica 1, Laško, 
in sicer za petletno mandatno obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2017. 
Pozitivno mnenje se izdaja glede na njeno preteklo delo na CSD Laško, kjer je 
namenjala velik poudarek sodelovanju z okoljem in preventivnim programom ter glede 
na program dela, v katerem je izhajala iz potreb uporabnikov v okolju, njihovem 
zadovoljstvu ter učinkovitem zagotavljanju njihovih potreb.  
 
Obrazložitev: 
V letošnjem letu poteče mandat direktorici Centra za socialno delo Laško. 
Direktorja/direktorico centra za socialno delo imenuje svet centra, s tem da mora v skladu s 
56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007, UPB) pridobiti soglasje 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, v skladu z 32. členom Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/1991) pa tudi mnenje pristojnega občinskega organa. Mandat traja 5 
let. 
 
Razpis za prosto delovno mesto direktorice CSD Laško je bil objavljen v Uradnem listu      
RS, št. 42/2012, z dne 01.06.2012. V razpisnem roku so pravočasno prispele štiri vloge, od 
katerih sta bili dve popolni. Svet zavoda je pri obravnavi teh dveh vlog poseben poudarek 
namenil programu dela. Oba programa dela sta izhajala iz smernic Resolucij nacionalnega 
programa socialnega varstva. Terškova je v programu dela izhajala iz potreb uporabnikov v 
okolju, njihovem zadovoljstvu ter učinkovitem zagotavljanju njihovih potreb. Iz njenega 
programa je tudi razvidno, da je že v času opravljanja svojega dela na CSD Laško namenjala 
velik poudarek sodelovanju z okoljem, preventivnim programom ter izpopolnjevanju na 
področju družinske mediacije. Druga kandidatka je v programu dela namenila večji poudarek 
organizaciji dela v sklopu vodenja CSD Laško ter zadovoljstvu zaposlenih. Svet zavoda CSD 
Laško je soglasno sprejel sklep, da se za direktorico imenuje Polonco Teršek. Komisija za 
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mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po obravnavi kandidatkine vloge sprejela sklep, 
da predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k njenemu imenovanju za 
direktorico. 
 

Predsednik KMVVI      
     Janko Cesar 

 


