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ZAPISNIK
4.dopisne seje obdinskega sveta obdine RogaSovci, ki poteka la od 24.
70. ure preko spletne poite po naslednjem

2. 2o2r do 1. 3.

2o2t do

Dnevnem redu:

1.
Z

Podaja mnenja k imenovanju ravnatelja lvlz osnovne iole svetiJurij.

obrazloiitvijo:

Zaradi kratkega roka za podajo mnenja k imenovanju ravnatelja JvlZ osnovne Sole Sveti Jurij,
za
katerega je dne 72.2.2027 prosil Svet zavoda Osnovne Sole SvetiJurij in ga je na dopisni
sejiv dasu od
77.2.2021, do 22.2.2021, obravnavala Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja vas
pozivamo, da pristopite k potrditvi predloienega Mnenja z obrazloiitvijo za imenovanje ravnatelja.

vabim vas, da se do priloienega predlog a Mnenja z obrazloiitvijo, opredelite v dasu od 24. z.2ozl
do 1. 3. 2O21' do 10.00 ure, tako, da mnenje potrdite preko elektronske poste na naslov:
obcina.rosasovci(asiol.net z opredelitvijo PoTRJUJEM pREDtoG MNENJA z oBRAztoZlwUo

Potek dopisne seje:
Na dopisno sejo se je v roku do 1. 3. 2027 do 10.00 ure, odzvalo 13 obdinskih svetnikov in
svetnic od skupno 15, ki so podali svoj glas. Dopisna seja je sklepina saj se je le-te udeleZilo
vei kot polovica vseh svetnikov in svetnic. V dasu od 24.2.2021, do 1. 3. 2O2! so se dopisne
seje udeleiili naslednji svetniki in svetnice; Julijana Meckar, Rihard peurada, Slavko Hauiar,
Agata Recek, Andreja 5adl, Karmen Madjar, Simona Kranjec, Karel Horvat, Anton Budek, Slavko
Budek, Anton Peria, Joiica Ffikai in Stanko Baranja
Do roka 1. 3. 2021 do 10.00 ure.za potrditev oziroma zavrnitev predloea

DMNENJA
lokalne skupnosti, na obmoiju katere ima 5ola sedei, kadar ie ustanovitelj javne iole lokalna
skupnost
oBelNSK| svET oBe INE RoGASovct pREDLAGA svETU zAVoDA osNovNE
RAVNATEUA IMEN UJE ALEKSANDRA MENCIGARJA
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OBRAZTOZITEV:

Sodelovanje lokalne skupnosti z dosedanjim ravnateljem OS SvetiJurij, Aleksandrom Mencigarjem, je
zelo dobro in poteka korektno na vseh ravneh. Vsi dogovori potekajo nemoteno in so tudi korektno
izvr5eni, kar se kaie v sodelovanju na podrodju investicij, v skrbi za ohranjanje urejenosti same Sole in
njene okolice, v sodelovanju otrok na proslavah, ki se odvijajo na obmotju obiine.

Lokalna skupnost ima z dosedanjim ravnateljem dobro razvito komunikacijo, saj najmanj dvakrat
mesetno potekajo sestanki z iupanom o tekodih zadevah in problemih, ki se pojavljajo, kot je npr. vpis

otrok v vrtec pri 05 Sveti Jurij glede zagotavljanja prostora v vrtcu vseh otrok, katere ielijo starSi
vkljuEiti. Prav tako redno potekajo dogovori o investicijah, ki jih je potrebno izvesti in se v sodelovanju
tudi izvajajo, kolikor je v moti osnovne Sole in ob6ine.
Tzgoraj navedenim je mnenje obrazloieno.

Zupan obeine Rogaiovci
Edvard MlHALle(

ie glasovalo 13 svetnikov oziroma svetnic (13 ZA 0 (NtC) pROTI). predlog Mnenja k imenovaniu
ravnatelja je sprejet.
Glasovanje je razvidno iz prilog tega zapisnika (elektronska posta svetnikov oz. svetnic)

Zapisala:

Marija Saje
Direktorica obtinske uprave
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