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Predlog sklepa o izdaji mnenja k kandidatu za ravnatelja javnega
zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava – II. Számu Lendvai
Kétnyelvű általános Iskola

Predlog
sklepa:

Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 –
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 17. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 55/10-UPB, 48/11-popr., 55/11popr. in 56/12-popr. in 112/13) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava (Uradni list
RS, št. 4/1997, 52/1998, 67/2008) je občinski svet Občine Lendava
na svoji 1. /korespondenčni/ seji dne ____________sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Lendava daje pozitivno mnenje k prijavljeni
kandidatki, Livii HORVÁTH, Čentiba, Lendavska cesta 91, 9220
Lendava, za ravnateljico javnega zavoda DOŠ II Lendava.
2.
Sklep velja z dnem sprejema tega sklepa.

Priprava
gradiva:

Atilla Nemet
Jasna Bračič-Szabó

Predhodna
obravnava:

/

Povzetek
vsebine
gradiva:

Dne 07.05.2015 je bil v časopisu Vestnik in Népújság objavljen razpis
za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Dvojezične osnovne
šole II Lendava. Na razpisano delovno mesto se je v zakonitem roku
prijavila ena kandidatka, Livia HORVÁTH, Čentiba, Lendavska
cesta 91, 9220 Lendava, ki izpolnjuje vse pogoje za zasedbo
delovnega mesta ravnatelja zavoda, razen ravnateljskega izpita, ki
pa ga mora opraviti v enem letu po začetku mandata. Na podlagi
navedenega je svet zavoda dne 29.5.2015 zaprosil za mnenje
ustanovitelja javnega zavoda.

V skladu s 53.a členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 in
spremembe) ter na podlagi preučitve celotne dokumentacije
oziroma vloge kandidatke na razpis ter poznavanja njenega
dosedanjega dela, župan Občine Lendava občinskemu svetu
Občine Lendava predlaga, da poda pozitivno mnenje h
kandidatki Livia HORVÁTH, Čentiba, Lendavska cesta 91, 9220
Lendava, za ravnateljico javnega zavoda DOŠ II Lendava.

Presoja
posledic:

Dodatna
obrazložitev:

Do sedaj je funkcijo ravnatelja javnega zavoda DOŠ II opravljala
v.d. ravnateljica. S podajo pozitivnega mnenja občinskega sveta
kot organa lokalne skupnosti bo med drugim podan pogoj, da svet
javnega zavoda kandidatko imenuje za ravnateljico tega zavoda,
s čimer bo omogočeno zakonito vodenje, s tem pa tudi izvajanje
dejavnosti tega zavoda.
/

Priloga:
-

Vloga DOŠ 2

