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ZAPISNIK
8. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Lendava z dne 23.5.2017, za obravnavo
in sprejem:
1. Predloga sklepa o izdaji mnenja pri imenovanju ravnatelja DOŠ GENTEROVCI
2. Predloga sklepa o seznanitvi s spremembami in dopolnitvami kadrovskega načrta
občinske uprave Občine Lendava za leti 2017 – 2018
K 1. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o izdaji mnenja pri imenovanju ravnatelja DOŠ GENTEROVCI
Gradivo t. j. Predlog sklepa o izdaji mnenja pri imenovanju ravnatelja DOŠ GENTEROVCI
in glasovnica sta bili članom sveta posredovani skupaj z dopisom dne 19.5.2017 (posredovano
gradivo je sestavni del arhivskega zapisnika).
Od 19 poslanih predlogov sklepov o sprejemu Predloga sklepa o izdaji mnenja pri
imenovanju ravnatelja DOŠ GENTEROVCI je do vključno torka, 23.5.2017 bilo vrnjenih
izpolnjenih in podpisanih 12 (dvanajst) glasovnic o predlogu sklepa.
Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani občinskega sveta: Unger Marija (Lista Anton
Balažek–županova lista), Ferenc Horváth (Predstavnik madžarske narodne skupnosti),
Peter Novak (N.Si), Kutnjak Đanino (Lista Anton Balažek–županova lista), Gyöngyi
Horvat (SDS), Jožef Gerenčer (SMC), Drago Nađ (DeSUS), Janez Somi (SDS), Robert
Berki (Lista delovna mesta mladim), Nataša Horvat (predstavnica romske skupnosti),
Olga Požgai Horvat (Lista Anton Balažek–županova lista) in Gabriela Sobočan (SMC).
S predlaganim sklepom je soglašalo skupaj 12 (dvanajst) članov sveta, PROTI ni glasoval
nobeden član občinskega sveta.
Sprejet je bil
s k l e p š t. 258 :
Občinski svet Občine Lendava daje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
k imenovanju ravnateljice zavoda DOŠ Genterovci, Valerije Šebjanič,
Genterovci, Mala cesta 5, 9223 Dobrovnik, naslednje
mnenje:
-

-

kandidatka je edina kandidatka, ki se je prijavila na razpisano delovno mesto ravnatelja
zavoda in ki po ugotovitvi sveta zavoda tudi izpolnjuje vse razpisne pogoje,
kandidatka je že pri svojem dosedanjem delu ravnateljice šole pokazala veliko mero
organizacijskih in vodstvenih sposobnosti, saj funkcijo ravnateljice šole opravlja že dva
mandata, in je zato tudi primerna za opravljanje te funkcije,
pripravila in predstavila je program oziroma vizijo vodenja javnega zavoda, pri čemer je
ponazorila tudi nadgradnjo vizije vodenja šole ter njeno razpoznavnost v širšem okolju,
šola pod njenih vodstvom dosega na različnih področjih dobre rezultate, učenci aktivno
sodelujejo v lokalnem okolju, kar pozitivno vpliva tudi na promocijo občine,

-

-

-

preko vodenja kolektiva pozitivno vpliva na motivacijo zaposlenih, da izvajajo še
dodatne aktivnosti na različnih področjih delovanja šole, pripravljajo učence na vedno
nova tekmovanja, pri čemer učenci dosegajo zelo dobre rezultate tako na regijskem kot
tudi na državnem nivoju,
kandidatka je skrbna, zavzeta in z svojim organiziranim delom pozitivno vpliva na
učinkovitost dela šole, kar se odraža tudi na dobrih rezultatih, saj je uspeh šole
primerljiv oziroma celo presega rezultate po številu učencev večjih šol,
kandidatka se s svojim delom vključuje tudi v lokalno okolje ter vodi aktivnosti
povezovanja krajanov in njihovega vključevanja v družbeno življenje skupnosti,
kandidatka je glede na ugotovitve primerna za opravljanje funkcije ravnateljice DOŠ
Genterovci, zato se ji k imenovanju daje pozitivno mnenje.

K 2. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o seznanitvi s spremembami in dopolnitvami kadrovskega načrta
občinske uprave Občine Lendava za leti 2017 – 2018
Gradivo t. j. Predlog sklepa o seznanitvi s spremembami in dopolnitvami kadrovskega načrta
občinske uprave Občine Lendava za leti 2017 – 2018 z obrazložitvijo in glasovnica sta bili
članom sveta posredovani skupaj z dopisom dne 19.5.2017 (posredovano gradivo je sestavni
del arhivskega zapisnika).
H korespondenčni seji je dr. Mihael KASAŠ (Lista dr. Mihael Kasaš) dne 22.5.2017
zaprosil, da se pripravi kratko poročilo o gibanju števila javnih uslužbencev v občini od leta
2008. Pripomnil je, da je leta 2012 vstopil v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ ter
da določbe od 183. do 188. člena tega zakona govorijo o omejitvi zaposlovanja v javnem
sektorju, zato je prosil za dodatno obrazložitev.
Občinska uprava je dr. Mihaelu KASAŠ dne 23.5.2017 posredovala zaprošene podatke o
gibanju števila zaposlenih v občinski upravi od leta 2008 do aprila 2017 posebej za občinsko
upravo in posebej za organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, vse
po mesecih. Iz podatkov števila zaposlenih je razvidno tudi povprečno stanje zaposlenih v
posameznem koledarskem letu.
Od 19 poslanih predlogov sklepov o sprejemu Predloga sklepa o seznanitvi s spremembami
in dopolnitvami kadrovskega načrta občinske uprave Občine Lendava za leti 2017 – 2018 je
do vključno torka, 23.5.2017 bilo vrnjenih izpolnjenih in podpisanih 12 (dvanajst)
glasovnic o predlogu sklepa.
Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani občinskega sveta: Unger Marija (Lista Anton
Balažek–županova lista), Ferenc Horváth (Predstavnik madžarske narodne skupnosti),
Peter Novak (N.Si), Kutnjak Đanino (Lista Anton Balažek–županova lista), Gyöngyi
Horvat (SDS), Jožef Gerenčer (SMC), Drago Nađ (DeSUS), Janez Somi (SDS), Robert
Berki (Lista delovna mesta mladim), Nataša Horvat (predstavnica romske skupnosti),
Olga Požgai Horvat (Lista Anton Balažek–županova lista) in Gabriela Sobočan (SMC).
S predlaganim sklepom je soglašalo skupaj 12 (dvanajst) članov sveta, PROTI ni glasoval
noben član občinskega sveta.

Sprejet je bil
s k l e p š t. 259:
Občinski svet se je seznanil s spremembami in dopolnitvami Kadrovskega načrta občinske
uprave Občine Lendava za leti 2017 – 2018 v predloženimi obliki.
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