OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
E-mail: obcina@kobilje.si

Dne: 15.07.2014

ZAPISNIK
10. dopisne seje Občinskega sveta občine Kobilje,
ki je bila izvedena 16.05.2014
Dne 13.05.2014 je bilo vsem članom Občinskega sveta občine Kobilje, preko občinske uprave
posredovano vabilo (vsem v elektronski obliki na e-mail) in gradivo za dopisno sejo sveta, ki
je vključevalo tudi sledeči dnevni red:
1.

Sklep – mnenje k imenovanju ravnatelja-ice OŠ Kobilje

Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da so člani občinskega sveta imeli
možnost, da izpolnjeno glasovnico dopisne seje najkasneje petka, 16.05.2014, do 12. ure,
posredujejo po faxu št. +386 2 579 92 20, po elektronski pošti na e-naslov: obcina@kobilje.si
oziroma svojo odločitev sporočijo na telefonsko št. + 386 2 579 92 20.
Na podlagi navedenega sta 2. člana občinskega sveta posredovala svojo odločitev na e-naslov
občine, 3. člani so oddali glasovnice v pisni obliki na Občinski upravi občine Kobilje 2 člana
pa sta bila na podlagi vabila k glasovanju poklicano po telefonu, ker občinska uprava ni
prejela glasov do 13. ure.
K 1. točki dnevnega reda
Svet Osnovne šole Kobilje je v letu 2014 izvedel postopek javnega razpisa za delovno mesto
ravnatelja-ice. Na javni razpis je prispela le ena prijava kandidatke Milene Ivanuša,
Lendavske gorice 429/f . Svet zavoda je 07.05.2014 ustanoviteljico zaprosil za podajo mnenja
k prijavljeni kandidatki. Svet zavoda imenuje ravnatelja po izvedenem postopku pridobivanja
mnenj učiteljskega zbora, obrazloženega mnenja lokalne skupnosti in sveta staršev o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje razpisa ter mnenja ministra h končnemu predlogu za
imenovanje. Statutarno pravna komisija je pregledala prijavo edine kandidatke, njen program
vodenja zavoda in delovne izkušnje. Komisija občinskemu svetu predlaga, da v postopku
imenovanja ravnatelja-ice poda pozitivno mnenje h kandidatki Milena Ivanuša za ravnateljico
Osnovne šole Kobilje z obrazložitvijo, ki je podana v predlogu sklepa sklepu.
Na podlagi Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011), 53.a Člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. ZOFVI-UPB
5, 16/2007, 118/06-ZUOPP-A in 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US:
U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27,
47/2010 Odl.US: U-I- 312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF,
57/2012-ZPCP-2D), Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini
Kobilje (Uradni list Republike Slovenije, št. 2/1997, 11/1997, 102/2001, 96/2007, Uradno

glasilo slovenskih občin, št. 46/2013) je Občinski svet Občine Kobilje na 10. dopisni seji dne
16.05.2014 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Kobilje daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Milena
Ivanuša, Lendavske gorice 429/f, za ravnateljico Osnovne šole Kobilje
Obrazložitev:
Na javni razpis za delovno mesto ravnatelja-ice OŠ Kobilje je prispela ena prijava kandidatke,
ki izpolnjuje pogoje razpisa. Svet zavoda OŠ Kobilje je ustanoviteljico zaprosil za podajo
mnenj pri imenovanju ravnatelja-ice zavoda. Občinski svet je na seji sveta sprejel sklep, da se
poda pozitivno mnenje k imenovanju edine kandidatke Milene Ivanuša, Lendavske gorice
429/f, za ravnateljico OŠ Kobilje, za naslednje mandatno obdobje. Imenovana ima večletne
delovne izkušnje kot ravnateljica.
Sklep351:
Občinski svet Občine Kobilje daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Milena
Ivanuša, Lendavske gorice 429/f, za ravnateljico Osnovne šole Kobilje
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 7, PROTI: 0. Sklep je sprejet.
Zapisal:
Boštjan HORVAT

Župan
Stanko GREGOREC

