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3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila izvedena v ponedeljek, 10. 
oktobra 2016, med 10. in 12. uro. Sejo je po telefonu izvedla Maja Kampoš.  
 
Vabilo z gradivom za 3. dopisno sejo je bilo članom sveta posredovano po elektronski pošti oz. 
pisno po pošti. Odločitev se je sprejemala z osebnim glasovanjem. 
 
Osebno so glasovali:  
Jelka Bilušić, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Martin Korez, Agica Kunstek, 
Jolanda Pavlovič, Anton Polajžar, Viljem Prevolšek, Anton Roškar in Mojca Šmit 
 
Obravnavan je bil naslednji  DNEVNI RED: 
1. Mnenje k izbiri kandidatke za ravnateljico Glasbene šole Rogaška Slatina 

1. MNENJE K IZBIRI KANDIDATKE ZA RAVNATELJICO GLASBENE ŠOLE ROGAŠKA 
SLATINA 

 
Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina je Občinski svet Občine Rogatec, z dopisom št. 013-
4/2016-10, z dne 15.9.2016, prejetim dne 20.9.2016, zaprosil za mnenje za kandidatko za 
ravnateljico, Tatjano Šolman. Slednja se je na javni razpis, ki ga je svet zavoda objavil dne 
13.5.2016, v Rogaških novicah št. 1016, prijavila kot edina kandidatka. 

V skladu z določilom 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) si mora namreč 
svet šole pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, med 
drugim pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti. Lokalna skupnost mora mnenje 
podati v 20 dneh od dneva, ko je bila zanj zaprošena, sicer lahko svet zavoda odloči brez tega 
mnenja. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pregledala predloženo dokumentacijo 
in glede kandidatke za ravnateljico, to je dosedanje ravnateljice Tatjane Šolman, tako z vidika 
kvalitetnega, strokovnega in uspešnega dela v preteklosti, kot tudi z vidika  programa dela 
vodenja zavoda v mandatnem obdobju 2016-2021, Občinskemu svetu Občine Rogatec 
predlagala, da poda pozitivno mnenje k izbiri navedene kandidatke za ravnateljico Glasbene šole 
Rogaška Slatina v mandatnem obdobju 2016 - 2021. 
 
Na podlagi zgoraj navedenega so bili člani občinskega sveta pozvani, da se opredelijo o odločitvi 
ZA ali PROTI predlaganemu sklepu o podaji pozitivnega mnenja k izbiri kandidatke Tatjane 
Šolman, za ravnateljico Glasbene šole Rogaška Slatina, v novem mandatu. Z 12 glasovi ZA je bil 
soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec daje pozitivno mnenje k izbiri kandidatke Tatjane Šolman, 
stan. Strma cesta 6, 3250 Rogaška Slatina, za ravnateljico Glasbene šole Rogaška Slatina 
v mandatnem obdobju 2016 - 2021. 
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