Številka: 900-28/2022
Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13, 4/18 in
65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 28. redni seji, dne 19. 5. 2022 sprejel
ZAPISNIK
8. DOPISNE SEJE OBČISNKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Osma dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila na podlagi 28. člena Poslovnika
Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013, 4/2018 in 65/2019) v zadevi: »Mnenje
o kandidatki za ravnateljico Srednje šole Črnomelj« izvedena v pisni obliki, v dneh od 25. 4. do
3. 5. 2022.
Svet Srednje šole Črnomelj je dne 14. 4. 2022, na Občino Črnomelj naslovil vlogo za pridobitev
mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Srednje šole Črnomelj. V zakonsko
določenem roku je prispela ena prijava na razpisano delovno mesto ravnatelja in sicer
kandidatke Alenke Lukan Kulovec, za katero je svet zavoda ugotovil, da ustreza zakonsko
določenim pogojem za delovno mesto ravnatelja. Svet zavoda si je moral pred odločitvijo o izbiri
kandidatke za ravnateljico, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti. Glede na prvi odstavek 28.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj je šlo za nujno zadevo zaradi posredovanja
mnenja Svetu Srednje šole Črnomelj. Sprejeti sklep OS je Občina Črnomelj posredovala
navedenemu svetu zavoda dne 4. 5. 2022, ko se je iztekel 20 dnevni zakonski rok, v tem času pa
ni bilo predvidenega sklica redne seje OS.
Članom občinskega sveta je bilo dne 25. 4. 2022 gradivo s predlogom sklepa in postavljenim
vprašanjem (glasovnico) posredovano po e-pošti in objavljeno na tabličnih računalnikih.
Izpolnjeno glasovnico so člani sveta morali vrniti do 3. 5. 2022, do 10. ure po e-pošti na naslov:
obcina.crnomelj@siol. net ali v sprejemno pisarno občine Črnomelj.
Predlog sklepa se je glasil: »Občinski svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k
imenovanju kandidatke Alenke Lukan Kulovec, 8351 Straža, za ravnateljico Srednje šole
Črnomelj.
Prijavljena kandidatka ustreza predpisanim pogojem za ravnatelja Srednje šole Črnomelj in je
predložila tudi programe vodenja zavoda. Glede na predložen program vodenja zavoda Občinski
svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k njenemu imenovanju.«
Vprašanje, na katerega so morali člani sveta odgovoriti, se je glasilo: "Ali glasujete ZA ali PROTI
predlaganemu sklepu?"
Pri izvedbi dopisne seje in glasovanju so sodelovali naslednji člani občinskega sveta, ki so do
zgoraj navedenega roka vrnili glasovnico in na postavljeno vprašanje odgovorili tako, kot je
razvidno iz seznama:

Priimek in ime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Barič Matjaž
Špec Zoran
Kavčič Samo
Čengija Dubravko
Butala Renata
Hudelja Nataša
Ivanušič Franc
Birkelbach Jaka
Perušič Janez
Kocjan Maja
Radojčič Mira
Kump Bernarda
Brula Anton
Kmetič Škof Tatjana
Fabjan Vesna
Misja Štefan
Fabjan Andrej

Odgovor na vprašanje
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Vzdržana
Za
Za
Za
Za
Za

Po roku je prispel še en odgovor, in sicer:
1.

Bosanac Zalka

Za

Pri izvedbi dopisne seje je tako, upoštevaje pravočasno prispele odgovore, sodelovalo 17 članov
občinskega sveta.
S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Alenke Lukan
Kulovec, 8351 Straža, za ravnateljico Srednje šole Črnomelj.
Prijavljena kandidatka ustreza predpisanim pogojem za ravnatelja Srednje šole Črnomelj in je
predložila tudi programe vodenja zavoda. Glede na predložen program vodenja zavoda Občinski
svet Občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k njenemu imenovanju.
Zapisala:
Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek,
župan

