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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
9. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek, 27. maja 2014, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Ciril Kavaš,
Jožef Maučec, Martin Jerebic, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan, poslovna sekretarka VII/2
Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Mnenje k imenovanju ravnatelja zavoda OŠ Odranci
2. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad.1. Mnenje k imenovanju ravnatelja zavoda OŠ Odranci
Župan razloži svetnikom, da si mora Svet zavoda OŠ Odranci po 53.a členu Zakona o
organizaciji in izobraževanju v RS, pridobiti mnenje lokalne skupnosti na območju katere ima
zavod sedež.
Svet zavoda OŠ Odranci je dne 16.5.2014 pozval Občino Odranci za pridobitev mnenja o
kandidatih za ravnatelja/ravnateljico OŠ Odranci.
Razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice je bil objavljen v časopisu Šolski razgledi,
dne 18. 4. 2014. Obrazloženo mnenje mora ustanovitelj podati v 20 dneh po prejemu
zaprosila.
Razpisnim pogojem so ustrezale vloge vseh kandidatov, ki so podali vlogo na razpis, in sicer
vloga g. mag. Andreja Kocipra, ge. Mileve Kralj Buzeti in ge. Vide Tivadar.
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Župan prosi, da svetniki podajo mnenje h kandidatom.
Z ozirom na to, da predložena programa kandidatov g. mag. Andreja Kocipra in ge. Mileve
Kralj Buzeti odražata vizijo nadaljnjega razvoja in vodenja zavoda, je Občinski svet Občine
Odranci podal pozitivno mnenje h kandidatoma za ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavod Osnovne šole Odranci.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 143- 9IZ/2014
Občinski svet Občine Odranci daje pozitivno mnenje h kandidatoma za ravnatelja javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Odranci in sicer: mag. Andreju Kocipru,
Melinci 127, 9231 Beltinci in Milevi Kralj Buzeti, Žerovinci 59, 2259 Ivanjkovci.
Sklep je bil sprejet 6x ZA, 2x VZDRŽAN.
Ad. 2. Razno
Svetnik Ivan Smolko vpraša župana, kdaj se bo asfaltirala Mladinska ulica?
Župan odgovori, da se mora najprej rešiti meteorna kanalizacija (nivoj od parcele Bogdan
Štefana do Smej Štefana). Asfalt po Mladinski ulica pa se bo delal, takoj ko bo mogoče.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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