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OBČINSKI SVET 

 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
 
ZADEVO:    PREDLOG SKLEPA ZA IMENOVANJE V.D. DIREKTORJA  
                    JAVNEGA ZAVODA STIK 
                

 
Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Dimitrij Gril, vodja Urada za družbene dejavnosti,  
                                                          gospodarstvo in javne finance 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
• 16. člen Statuta JZ STIK  

 
 
Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za v.d. direktorja javnega zavoda STIK 

imenuje Tomaža Majcna, Čopova 1, Laško. 
2. Mandat vršilca dolžnosti prične teči z dnem 22. 10. 2012 in poteče z dnem sklenitve 

pogodbe o zaposlitvi z novim direktorjem oziroma najkasneje v roku enega leta po 
nastopu funkcije vršilca dolžnosti. 

  
Obrazložitev: 
 
V letošnjem letu se bo iztekel mandat dosedanji direktorici STIK-a. V Odloku o ustanovitvi 
javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (UL RS, št. 
104/2006), je določeno, da direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po 
predhodnem mnenju sveta centra. Mandat direktorja traja pet let in je po poteku mandata 
lahko ponovno imenovan. 
 
Občina Laško, je dne 31. 8. 2012, v sredstvih javnega obveščanja objavila razpis za prosto 
delovno mesto direktorja javnega zavoda STIK. Župan je s sklepom št. 110-03/2011, z dne 
11. 9. 2012, imenoval komisijo za izvedbo postopka imenovanja direktorja javnega zavoda 
STIK z nalogo, da komisija po poteku roka za prijavo zbere prispele prijave posameznih 
kandidatov, jih odpre, pregleda, sestavi poročilo ter poda fotokopije prispelih popolnih vlog v 
obravnavo KMMVI. 
 
KMMVI je po obravnavi popolnih vlog (teh je bilo 7) opravila ožji izbor in na razgovor 
poklicala tri kandidatke, ki pa komisije niso prepričale v popolnosti, zato se občinskemu svetu 
v potrditev ne predlaga nihče izmed kandidatov. 
 
 



S tem stališčem je bil seznanjen tudi Svet zavoda, ki se je strinjal s predlagano odločitvijo. 
Bili so enotnega mnenja, da je potrebno najprej spremeniti statut in odlok javnega zavoda, 
nato pa se naj v najkrajšem možnem času opravi ponovni razpis za direktorja JZ STIK 
Laško. Istega mnenja je tudi KMMVI. 
 
 
                                                                                                                       Župan 
                                                                                                                  Franc Zdolšek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


