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OBČINA LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 032-01/2016 
Datum: 17. 5. 2016 
 

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 RAVNATELJICE  
                    VRTCA LAŠKO 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnavala: KMVVI dne 16. 5. 2016 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 

 19. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško 
(Uradni list RS, št. 22/97, 51/07, 109/09) 

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje s pridržkom k imenovanju kandidatke 
Martine Krebl za ravnateljico Vrtca Laško za petletno mandatno obdobje. 
 
Kandidatka Martina Krebl izpolnjuje osnovne pogoje razpisa za imenovanje 
ravnateljice Vrtca Laško, vendar pa iz njene vloge izhaja, da nima dovolj izkušenj pri 
vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, hkrati pa iz vloge ni razvidno, da bi imela 
vodstvene sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.     
 
Obrazložitev: 
V Vrtcu Laško opravlja delo v. d. ravnateljice Greta Labohar Škoberne. V skladu z 19. 
členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda  Vrtec Laško (Uradni list 
RS, št. 22/97, 51/07, 109/09) ravnateljico/ravnatelja vrtca imenuje in razrešuje svet zavoda 
za dobo 5 let. Pred odločitvijo o izbiri kandidata si mora svet zavoda o vseh 
kandidatih/kandidatkah, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, mnenje 
lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev. 
 
Na razpis za prosto delovno mesto ravnateljice Vrtca Laško se je prijavila le ena kandidatka , 
to je Martina Krebl. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala 
vlogo in odločila, da predlaga občinskemu svetu, da le-ta poda pozitivno mnenje s pridržkom. 
Pozitivno mnenje utemeljuje s tem, da kandidatka izpolnjuje osnovne pogoje iz razpisa za 
imenovanje ravnateljice vrtca. Ker pa iz njene vloge izhaja, da nima dovolj izkušenj pri vzgoji 
in izobraževanju predšolskih otrok, hkrati pa iz vloge ni razvidno, da bi imela vodstvene 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, pa se to mnenje podaja s pridržkom. 

 
     Janko Cesar,  
predsednik KMVVI 

Priloga: 
- vloga in program dela – IZKLJUČENO ZA JAVNOST! 


