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OBČINE ČRNOMELJ
Zadeva:

1. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l.
RS, št. 103/2013, 4/18) je župan Občine Črnomelj sprejel odločitev, da se
IZVEDE
1. dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj
Zadeva:
1. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole Stari trg ob Kolpi
Dopisna seja se izvede v pisni obliki. Članom občinskega sveta je posredovano gradivo s postavljenim
vprašanjem (glasovnico).
Prosimo vas, da nam najpozneje do TORKA, 23. aprila 2019, do 12. ure, vrnete izpolnjeno
glasovnico, in sicer po e-pošti na e-naslov: obcina.crnomelj@siol.net ali po pošti (kuverta z znamko
priložena) ali osebno v sprejemno pisarno občine Črnomelj.
Upoštevane bodo glasovnice, ki bodo na občino prispele do zgoraj navedenega roka.
Obrazložitev sklica seje:
Glede na prvi odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj gre za nujno zadevo
zaradi posredovanja mnenja Svetu OŠ Stari trg ob Kolpi. Sprejeti sklep OS bo Občina Črnomelj
posredovala navedenemu svetu javnega zavoda najpozneje do 24.4.2019, ko se izteče 20 dnevni
zakonski rok, v tem času pa ne bo izvedene redne seje OS.
Člane občinskega sveta posebej opozarjamo na določilo 14. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Črnomelj, po katerem ima član sveta dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni
podatki, državne, uradne in poslovne tajnosti opredeljeni z zakonom, drugim predpisom ali akti sveta
in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere izvejo pri svojem delu.
Župan
Andrej Kavšek, l.r.
Priloge:




gradivo
glasovnica
kuverta z znamko

Dostaviti:

članom OS po e-pošti in po pošti z navadno pošiljko

v zadevo

