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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

 

8. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Križevci z dne 10. maja 2013, ki je 

potekala med 8.00 in 11.00 uro. 

 

Člani občinskega sveta so glasovali o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Križevci. 

 

Gradivo ( predlog sklepov z obrazložitvijo ter prijave na razpis za delovno mesto ( Koroša, 

Gašparič, Marković ) so člani prejeli po pošti. 

 

Na podlagi izida glasovanja so bili sprejeti naslednji 

 

 

S K L E P I :  

 

Sklep 1:  

 

- Občinski svet Občine Križevci daje pozitivno mnenje k imenovanju ga. Lidije Koroša,  

   Ključarovci 53b, 9242 Križevci pri Ljutomeru za ravnateljico Osnovne šole Križevci za  

   naslednje mandatno obdobje.  

- Obrazložitev: Ga. Lidija Koroša, Ključarovci 53, 9242 Križevci pri Ljutomeru, prijavljena   

   kandidatka za mesto ravnateljice, izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje. Funkcijo  

   ravnateljice javnega zavoda OŠ Križevci z enoto vrtca uspešno opravlja že pet let. Šola je v  

   petih letih dosegla viden napredek ter postala prepoznavna v širšem okolju. 

   Ravnateljica uspešno sodeluje z Občino Križevci in drugimi družbenimi institucijami v  

   lokalnem okolju. Iz vizije je razvidno, da se bo pozitiven razvoj zavoda nadaljeval. 

- Sklep začne veljati takoj po sprejemu. 

 

   Glasovalo je                 12 članov sveta 

   ZA je glasovalo     12 članov sveta 

   PROTI je glasovalo                              0 članov sveta 

   ( ga Lidija Koroša se je vzdržala ) 

 

   

    Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

 



 

 

Sklep 2:  

 

- Občinski svet Občine Križevci daje negativno mnenje h kandidaturi g. Damjana Gašpariča,  

   Kobilje 34, 9227 Kobilje, za ravnatelja Osnovne šole Križevci za naslednje mandatno  

   obdobje.  

- Občinski svet obrazložitve oziroma utemeljitve mnenja ni podal. 

- Mnenje prične veljati takoj po sprejemu. 

 

   Glasovalo je      12 članov sveta 

   ZA je glasoval        1 član sveta  

   PROTI je glasovalo     11 članov sveta 

   ( ga. Lidija Koroša se je vzdržala ) 

 

   Sklep je sprejet.   

 

 

 

Sklep 3:  

 

- Občinski svet Občine Križevci daje negativno mnenje h kandidaturi g. Damirja Markovića,  

    Petkova ul. 21, 1231 Ljubljana – Črnuče, za ravnatelja Osnovne šole Križevci za naslednje  

    mandatno obdobje.  

- Občinski svet obrazložitve oziroma utemeljitve mnenja ni podal. 

- Mnenje prične veljati takoj po sprejemu. 

 

    Glasovalo je      12 članov sveta 

    ZA je glasoval         1 član sveta 

    PROTI je glasovalo     11 članov sveta 

    ( ga. Lidija Koroša se je vzdržala )  

 

    Sklep je sprejet. 

 

Izid glasovanja je priloga zapisniku. 

 

 

 

 

Zapisala:           mag. Branko Belec 

Jelka Kosi        župan Občine Križevci 
 


