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Zavrč, 19. april  2018 
Številka: 900-2/2010-001 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

V skladu s šestim odstavkom 23 člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč 
(Uradno glasilo slovenskih občin 27/11) in na podlagi 4. člena Sklepa o imenovanju 
podžupana št: 032-2/2014-002 je podžupan občine Zavrč  sklical  SEDEMNAJSTO 
(17)  DOPISNO SEJO občinskega sveta z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. TOČKA: s katerim podaja občinski svet občine Zavrč svoje mnenje k 
predlaganim kandidatom za delovno mesto ravnatelja v Osnovni šoli Cirkulane 
– Zavrč. 

2. TOČKA: Sklep o določitvi prioritetnega vrstnega reda za odpravo posledic 
zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 

 
 
Obrazložitev točke 1  
 
Dosedanji ravnateljici OŠ Cirkulane – Zavrč poteče mandat na delovnem mestu 
ravnatelja/ice. V skladu s 53.a členom Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) si mora  Svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata 
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje lokalne 
skupnosti. Svet zavoda OŠ nas je dne 12.04. 2018 pozval, da najkasneje v dvajsetih 
dneh podamo obrazloženo pisno mnenje o kandidatih za delovno mesto 
ravnatelja/ice. V razpisanem roku sta se prijavila dva kandidata. Oba kandidata 
izpolnjujeta pogoje in ostajata v izbirnem postopku.  
Predlagamo, da na podlagi prilog podaste svoje mnenje. 
 
                
Obrazložitev točke 2 
 
Občina Zavrč je decembra 2017 prijavila naravno nesrečo poplave, ki so imele za 
posledico sprožitev oz. povečanje plazov na lokalnih cestah in javnih poteh.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč je   
občino Zavrč pozvalo, da za namen priprave osnutka programa za odpravo posledic  
poplav in močnega deževja med 11. in 13. decembrom 2017, dostavimo tabelarni 
pregled poškodovanih stvari za katere ocenjujemo nujnost obnove v letu 2018. 
Tabelarni pregled mora vsebovati prioritetni vrstni red obnove z navedbo tehnične 
dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo del.  
 
 
V skladu z drugim odstavkom 23. člena poslovnika občinskega sveta je dopisna seja 
sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno 
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vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so 
glasovali.  
 
Občina Zavrč je do dne 19. APRILA 2018 prejela 3 glasove po tel: 

1. Branko SKOK dne 19.04. 2018 ob 12.00 uri  
2. Dušan BRATUŠA dne 19.04. 2018 ob 12.30 uri 
3. Robert Vuzem dne 19.04. 2018 ob 13.00 uri 

 
 
Občina Zavrč je do navedenega  datuma,  prejela  3 pisna odgovore članov 
občinskega sveta. Odgovore so poslali naslednji člani občinskega sveta: 

1. Dušan Rojko, Zavrč 7/a, 2283 Zavrč 
2. Valerija Spevan , Korenjak 24, 2283 Zavrč 
3. Slavko Pravdič, Hrastovec 1, 2283 Zavrč 

 
 
Izid glasovanja: 
 
6 članov občinskega sveta soglaša s predlogom sklepa. 
 

 
Na podlagi izida glasovanja je bilo ugotovljeno, da je Občinski svet občine 
sprejel: 
 
 
 
Sklep št: 1  

1. za kandidatko na delovnem mestu ravnatelja Osnovne šole Cirkulane 
Zavrč predlagamo go. Suzano PETEK. 

 
Priloga: sklep  
 
Sklep št: 2 
Sklep o določitvi prioritetnega vrstnega reda za odpravo posledic zaradi poplav 
in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 
 
Priloga: sklep 
 
 
 
Zapisala: 
Lidija DOMJAN        
                                                                                        Na podlagi 4. člena Sklepa o 
                                     Imenovanju podžupana 
                                                                                                Št: 032-2/2014-002 

                                                                                       Podžupan Janko LORBEK  
 
Člani občinskega sveta 
 
Branko SKOK 
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Dušan BRATUŠA 
 
 
Slavko PRAVDIČ 
 
 
Valerija SPEVAN 
 
 
Robert VUZEM 
 
 
Dušan ROJKO 


