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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ
Zadeva:

9. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj
(Ur.l. RS, št. 103/2013, 4/18 in 65/19) je župan Občine Črnomelj sprejel odločitev, da se
IZVEDE
9. dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj
Zadeva:
1. Mnenje o kandidatih za ravnatelja javnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj
Dopisna seja se izvede v pisni obliki. Gradivo s predlogom sklepa in postavljenim vprašanjem
(glasovnico) je objavljeno na tabličnih računalnikih in članom občinskega sveta posredovano po
e-pošti.
Prosimo vas, da nam najpozneje do JUTRI - srede, 11. 5. 2022, do 12. ure, vrnete izpolnjeno
glasovnico, in sicer po e-pošti na e-naslov: obcina@crnomelj.si ali v sprejemno pisarno občine
Črnomelj. Upoštevani bodo glasovi, ki bodo oddani do zgoraj navedenega roka.
Obrazložitev sklica seje:
Svet Osnovne šole Loka Črnomelj je 26. 4. 2022 na Občino Črnomelj naslovil vlogo za pridobitev
mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Loka Črnomelj. Kot je razvidno
iz dopisa sveta šole in prilog, je svet zavoda v določenem razpisnem roku prejel dve popolni vlogi
na razpisano delovno mesto ravnatelja, in sicer Andreje Miketič in Boštjana Papeža. Svet zavoda
si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti.
Glede na prvi odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj gre za nujno
zadevo zaradi posredovanja mnenja lokalne skupnosti Svetu OŠ Loka Črnomelj v zakonsko
določenem 20 dnevnem roku, v tem času pa ni predvidenega sklica redne seje OS.
Andrej Kavšek, l.r.
župan
Dostaviti:
 članom OS po e-pošti
 v zadevo

