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Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja__________________________________________________________

Datum:17.03.2009
Številka: 03201-0013/2007
ZAPISNIK
13. redne seje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v torek,
17.03.2009 ob 15.00 uri v sejni sobi občine Črna na Koroškem.
PRISOTNI: Suzana Fajmut Štrucl, predsednica, Rajko Lesjak, Milan Savelli,
Nada Vačun, tajnica občinske uprave
OSTALI PRISOTNI: Irena Greiner, predsednica sveta OS Črna na Koroškem
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za dne 17.03. 2009;
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne, 04.02.2009.
3. Priprava predloga za ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole Črna
na Koroškem
4. Priprava sklepa o imenovanju treh članov v Svet Javnega zavoda Koroško višje in
visokošolsko središče.
5. Razno
K točki 1
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je dala v razpravo dnevni red za 13. redno sejo, za dne 17.03.
2009. K dnevnemu redu ni bilo pripomb.
SKLEP 1/1
Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so potrdili dnevni red 13.
redne seje, dne 17 .03. 2009.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 2
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je dala v razpravo zapisnik 12. redne, z dne 04.02. 2009.
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Na zapisnik ni bilo pripomb, člani komisije so ga potrdili.
SKLEP 2/1
Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so potrdili zapisnik 12.
redne seje, z dne 04. 02. 2009.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 3
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je člane seznanila, da se v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v
javnem sektorju (Ur.l. RS, št 73/05, 103/05, 12/06, 36/04, 77/06, 128/06) in spremembo
Pravilnika o merilih za ugotavljanje uspešnosti direktorjev na področju šolstva (Ur.l. RS, št.
22, z dnem 04.03.2008), direktorjem v javnih zavodih del plače za delovno uspešnost
izplačuje enkrat letno, na podlagi letnega poročila, in sicer za delovno uspešnost v preteklem
letu. Ustanovitelj lokalne skupnosti oceni kakovost sodelovanja, pravočasnost in kakovost
gradiv, prisotnost direktorjev na sejah pristojnih organov ter kakovost realizacije sklepov.
Občina mora podati oceno uspešnosti za Jožefo Ovnič – ravnateljico OŠ Črna na Koroškem.
Irena Greiner, predsednica sveta OŠ Črna na Koroškem, je komisijo seznanila o njenem delu.
Povedala je, da je zelo odličen pedagoški vodja, dostopna in odprta, tako za zaposlene kot
učence osnovne šole. Odraz njenega dela je tudi dosežen uspeh učencev na različnih
nacionalnih preverjenih. V odnosu do zaposlenih, se trudi, da bi imeli pogosta in kvalitetna
izobraževanja ter redno preverja njihovo delo v razredu. Zelo odprta in dostopna je tudi za
starše učencev.
Rajko Lesjak je povedal, da se čuti delo ravnateljice tudi v kraju samem (njena udeležba na
proslavah, šolskih in športnih tekmovanjih itd.).
SKLEP 3/1
Komisija predlaga občinskemu svetu, da oceni delovno uspešnost Jožefe Ovnič,
ravnateljice OŠ Črna na Koroškem, za leto 2008 z oceno zelo dobro (4).
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 4
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je povedala, da kot je zapisano v 27. členu Statuta JZ KOVIVIS-a,
glede imenovanja treh skupnih predstavnikov v Svet JZ KOVIVIS-a, imajo občine v Svetu tri
skupne predstavnike, le-te pa se imenujejo na občinskih svetih. Predloge za imenovanje
predstavnikov so župani občin ustanoviteljic že obravnavali na 2. redni seji Sveta Koroške
regije dne, 17.11.2008. Na podlagi sklepa Sveta koroške regije, št. 032-0002/2008-10, so
občine na sejah svojih občinskih svetov potrdile naslednje tri skupne predstavnike:
1. mag. Suzano Fajmut Štrucl, predstavnico iz Občine Črna na Koroškem
2. Bogomirja Likarja, predstavnika iz Občine Muta
3. mag. Jožeta Marhla, predstavnika iz Občine Podvelka.
.
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SKLEP 4/1
Komisija je potrdila vse tri skupne predstavnike:
1. mag. Suzano Fajmut Štrucl, predstavnico iz Občine Črna na Koroškem
2. Bogomirja Likarja, predstavnika iz Občine Muta
3. mag. Jožeta Marhla, predstavnika iz Občine Podvelka.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.

Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.

Zapisala
Tajnica občinske uprave
Nada Vačun, dipl.upr.org

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
mag. Suzana Fajmut Štrucl l.r.
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