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OBČINSKI

SVET LAŠKO

Predlagamo, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO:

Mnenje k imenovanju ravnatelja/-ice JZ Glasbena šola Laško Radeče

Gradivo pripravil: Urad župana
Predstavnik predlagatelja na seji:
• Janko Cesar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Pristojnost in pravna podlaga:
• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11)
• 24. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče (Uradni
list RS, št. 65/10)
Obrazložitev:
V letošnjem letu poteče mandat ravnateljici JZ Glasbena šola Laško - Radeče. V skladu s 24.
členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče (Uradni list RS,
št. 65/2010) ravnateljico šole imenuje in razrešuje svet zavoda za dobo 5 let. Pred odločitvijo
o izbiri kandidata si mora svet zavoda o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev.
Na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/-ice JZ Glasbena šola Laško - Radeče sta se
prijavila dva kandidata, Rosana Jakšič in Boštjan Župevec. Glede na to, da izpolnjujeta vse
razpisne pogoje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da
občinski svet izda pozitivno mnenje k obema predlogoma, zaradi dolgoletnih izkušenj na tem
delovnem mestu pa se da prednost Rosani Jakšič.
Predlog sklepa:
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje kandidatki Rosani Jakšič, rojeni
08.06.1970, stan. Na Dobravo 8, Radeče in Boštjanu Župevcu, rojenemu 01.05.1974,
stan. Jagnjenica 41a, Radeče, za ravnatelja/-ico JZ Glasbena šola Laško - Radeče za
petletno mandatno obdobje. Pozitivno mnenje se izdaja glede na bogate delovne
izkušnje, pridobljena dodatna izobraževanja ter strokovne nazive.
Glede na bogatejše izkušnje na vodstvenem področju daje Občinski svet Laško
prednost kandidatki Rosani Jakšič, rojeni 08.06.1970, stan. Na Dobravo 8, Radeče.
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