OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13 in 4/18) je
Občinski svet občine Črnomelj na svoji 27. redni seji, dne 29. 3. 2018 sprejel
ZAPISNIK
5. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Peta dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila na podlagi 28. člena Poslovnika Občinskega
sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013 in 4/2018) izvedena po pošti, v pisni obliki, v dneh od
23.2.2018 do 28.2.2018, v zadevi: »Mnenje o kandidatih za ravnateljico Srednje šole Črnomelj«.
Izvedba seje je bila nujna zaradi posredovanja mnenja Svetu Srednje šole Črnomelj do 1.3.2018, ko se je
iztekel 20 dnevni zakonski rok, v tem času pa ni bilo predvidene redne seje občinskega sveta.
Članom občinskega sveta je bilo 23.2.2018 v pisni obliki posredovano gradivo in predlog sklepa skupaj z
glasovnico, ki jo je bilo potrebno vrniti do 28.2.2018, do 12. ure.
Predlog sklepa se je glasil:
Občinski svet Občine Črnomelj je bil seznanjen s prijavami kandidatk za ravnateljico Srednje šole
Črnomelj, in sicer s prijavo Zdenke Kavčič, 8332 Gradac, s prijavo Alenke Lukan Kulovec, 8351 Straža in s
prijavo Elizabete Prus, 8330 Metlika.
Vse prijavljene kandidatke ustrezajo predpisanim pogojem za ravnatelja Srednje šole Črnomelj in so
predložile tudi programe vodenja zavoda. Glede na predložen program vodenja, dosedanje izkušnje pri
vodenju zavoda ter glede na sodelovanje šole z lokalno skupnostjo pa Občinski svet Občine Črnomelj pri
imenovanju daje prednost dosedanji ravnateljici Elizabeti Prus.
Na glasovnici je bilo članom sveta zastavljeno vprašanje: "Ali glasujete za predlagani sklep?"
Na postavljeno vprašanje so člani občinskega sveta lahko odgovorili z "Da" ali z "Ne", in sicer tako, da so
obkrožili ustrezno besedo.
Pri izvedbi dopisne seje in glasovanju so sodelovali naslednji člani občinskega sveta, ki so na postavljeno
vprašanje odgovorili tako, kot je razvidno iz seznama:
Priimek in ime

Odgovor na vprašanje sklepa

Želježnjak Anica

Da

Misja Štefan

Da

Khalil Samer

Da

Perušič Janez

Da

Hudelja Nataša

Da

Starešinič Stanislav

Da

Aupič Cvetka

Da

Veselič Jože

Da

Švajger Andreja

Da

Grabrijan Boris

Da

Adlešič Branislav

Da

Radojčič Mira

Da

Štukelj Ivanka

Da

Puhek Alojz

Da

Vrtin Zdenka

Da

Po roku, določenem za vrnitev glasovnice, je prispela še ena glasovnica, in sicer:
Jankovič Tončka

Da

Andrej Beličič je dne 1.3.2018 po e-pošti opravičil svoje sodelovanje na dopisni seji, ker je bil v času
trajanja dopisne seje odsoten z doma in zato glasovnice do roka ni mogel oddati.
Pri izvedbi dopisne seje je tako, upoštevaje pravočasno prispele glasovnice, sodelovalo 15 članov
občinskega sveta. Upoštevane so glasovnice, ki so na občino prispele do 28.2.2018, do 12. ure.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
S 15 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj je bil seznanjen s prijavami kandidatk za ravnateljico Srednje šole
Črnomelj, in sicer s prijavo Zdenke Kavčič, 8332 Gradac, s prijavo Alenke Lukan Kulovec, 8351 Straža in s
prijavo Elizabete Prus, 8330 Metlika.
Vse prijavljene kandidatke ustrezajo predpisanim pogojem za ravnatelja Srednje šole Črnomelj in so
predložile tudi programe vodenja zavoda. Glede na predložen program vodenja, dosedanje izkušnje pri
vodenju zavoda ter glede na sodelovanje šole z lokalno skupnostjo pa Občinski svet Občine Črnomelj pri
imenovanju daje prednost dosedanji ravnateljici Elizabeti Prus.
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