ZADEVA: IZDAJA MNENJA K IMENOVANJU RAVNATELJICE VRTCA
HRASTNIK
NAMEN:
izdaja mnenja
POROČEVALEC:
Darko Planinc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
administrativne zadeve
PRAVNA PODLAGA:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 16/07, 58/09,
20/2011, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15)
Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10 in 19/10)
OBRAZLOŽITEV:
Zaradi upokojitve sedanje ravnateljice Vrtca je svet zavoda pričel s postopki imenovanja
ravnatelja z objavo razpisa za delovno mesto ravnatelja v časopisu »Šolski razgledi«, z dne 4.
9. 2015 in na spletni strani vrtca ter Občine Hrastnik. Zaradi odločitve sveta zavoda, da ne
izbere nobene kandidatke in razpis za prosto delovno mesto ponovi je znova objavil razpis
za delovno mesto ravnatelja, ki je bil objavljen 17.11.2015 v časopisu Delo, na spletni strani
Vrtca in občine Hrastnik. Zaradi ponovne odločitve sveta zavoda, da ne izbere nobene
kandidatke je bil dne 19.2.2016 ponovno objavljen razpis za prosto delovno mesto ravnatelje
v časopisu »Šolski razgledi«, ter na spletni strani vrtca in občine Hrastnik.
Po določilih 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja imenuje
ravnatelja Vrtca svet zavoda po pridobitvi mnenja vzgojiteljskega zbora, lokalne skupnosti
ter mnenja sveta staršev. Če ti trije organi mnenja ne podajo v roku 20 dni od dneva, ko so
bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja. Ko svet izmed
prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za
imenovanje v mnenje ministru. Ravnatelj se imenuje za mandatno obdobje 5 let.
V skladu z navedenim je svet zavoda Občino Hrastnik ponovno zaprosil za pridobitev
pisnega mnenja o kandidatkah, ki so izpolnjevale pogoje objavljene v razpisu, dne 19.2.2016.
Na javni razpis je prispelo 5 vlog.
Kandidatke za ravnatelja Vrtca Hrastnik , ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje so:
Mateja Funkl, stanujoča Partizanska cesta 50, Dol pri Hrastniku, diplomirana vzgojiteljica
predšolskih otrok, zaposlena kot vzgojiteljica v Vrtcu Galjevica.

Barbara Vodeb, stanujoča Trg revolucije 17/d, Trbovlje, diplomirana vzgojiteljica
predšolskih otrok, zaposlena v vrtcu Trbovlje.
Maja Petan, Prapretno 57, Hrastnik, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok,
zaposlena kot vzgojiteljica predšolskih otrok v Vrtcu Hrastnik.
Polona Dolanc Vidovič, stanujoča Novi dom 52, Hrastnik, prof. defektologije, zaposlena
kot učiteljica v kombiniranem razredu nižjega izobrazbenega standarda na OŠ NH Rajka
Hrastnik
Nataša Kmet, stanujoča Ostenk 8c, Trbovlje, dipl. socialna delavka, zaposlena na
delovnem mestu svetovalne delavke v Vzgojno izobraževalnem zavodu Frana
Milčinskega Smlednik
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je dne
29.3.2016 na svoji 11. redni seji obravnavala zadevo in sprejela sklep, da Občinskemu svetu
predlaga v sprejem predlagani sklep, da se Mateji Funkl poda pozitivno mnenje k imenovanju
ravnateljice Vrtca Hrastnik.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Darko Planinc

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 16/07,
58/09, 20/2011, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), Odloka o ustanovitvi JZ Vrtec
Hrastnik (UVZ, št. 8/08, 6/09) in Statuta občine Hrastnik (UVZ št. 17/10 in 19/10) je
Občinski svet Občine Hrastnik na svoji 11. redni seji, dne 31.3.2016 sprejel naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Hrastnik izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Mateje Funkl,
stanujoče Partizanska cesta 10, Dol pri Hrastniku za ravnateljico Vrtca Hrastnik.
2. Sklep velja takoj.
Obrazložitev:
Svet zavoda Vrtec Hrastnik je Občino Hrastnik zaprosil za pridobitev pisnega mnenja o
kandidatkah za ravnateljico Vrtca Hrastnik. Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja je bil
dne 19.2.2016 objavljen v časopisu »Šolski razgledi«, ter na spletni strani vrtca in občine
Hrastnik. Pravočasno je prispelo 5 vlog, ki so bile popolne.
Po določilih 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja imenuje
ravnatelja Vrtca svet zavoda po pridobitvi mnenja vzgojiteljskega zbora, lokalne skupnosti
ter mnenja sveta staršev. Če ti trije organi mnenja ne podajo v roku 20 dni od dneva, ko so
bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
Kandidatke za ravnatelja Vrtca Hrastnik , ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje so:
Mateja Funkl, stanujoča Partizanska cesta 50, Dol pri Hrastniku,
Barbara Vodeb, stanujoča Trg revolucije 17/d, Trbovlje,
Maja Petan, Prapretno 57, Hrastnik,
Polona Dolanc Vidovič, stanujoča Novi dom 52, Hrastnik,
Nataša Kmet, stanujoča Ostenk 8c, Trbovlje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je, dne
29.3.2016 na svoji 11. redni seji obravnavala zadevo in sprejela odločitev, da Občinskemu
svetu predlaga, da se izda pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Hrastnik
naslednji kandidatki:
Mateji Funkl, stanujoči Partizanska cesta 50, Dol pri Hrastniku,
ki je glede na predložena dokazila in program dela usposobljena za opravljanje funkcije
ravnatelja Vrtca Hrastnik.
Župan
Občine Hrastnik
Miran Jerič

