Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
SLOVENIJA

Številka: 032-0018-2015-01
Datum: 30.11.2015

Z A P I S N I K
3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Divača, ki je telefonsko potekala v ponedeljek,
dne 30.11.2015, med 11. in 15. uro.
Telefonsko so bili dosegljivi naslednji člani in članice Občinskega sveta Občine Divača:
BENJAMIN ŠKRLJ
DAMIJANA GUSTINČIČ
DOBRIVOJE SUBIČ
DRAGO ŠKAMPERLE
JERNEJ FRANC PREMRL
JOVO FERFILA
MARTIN PRELC
MIRJAM FRANKOVIČ-FRANETIČ
NIVES SKUK
URŠKA FLORJANČIČ
Seja se je telefonsko pričela ob 11. uri. Od 11 članov Občinskega sveta je bilo dosegljivih 10 članov
sveta.
Predlog dnevnega reda 3. dopisne seje in gradivo (predlog sklepa z obrazložitvijo), je bilo članom
sveta posredovano po elektronski pošti.

DNEVNI RED:
1. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju NATAŠE MATEVLJIČ za direktorico
Razvojnega centra Divača.

AD 1
PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K IMENOVANJU
NATAŠE MATEVLJIČ ZA DIREKTORICO RAZVOJNEGA CENTRA DIVAČA
Za zasedbo prostega delovnega mesta Direktor Razvojnega centra Divača, zavoda za razvoj podeželja
v Razvojnem centru Divača, je Upravni odbor Razvojnega centra dne 28.9.2015 na svoji interni
strani in na Zavodu RS za zaposlovanje objavil javni natečaj. Na natečaj se je prijavilo 5 kandidatov
in kandidatk. Postopek javnega natečaja je izvajal Upravni odbor Razvojnega centra Divača. Skladno
z merili in metodami preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov za zasedbo delovnega mesta,
je bil opravljen izbirni postopek s štirimi kandidati, katerih prijave so bile pravočasne in popolne ter je
bila tako preverjena njihova strokovna usposobljenost.
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Za zasedbo razpisanega delovnega mesta , je bila izbrana kandidatka Nataša Matevljič, ki izpolnjuje
vse pogoje za zasedbo delovnega mesta in je najbolj strokovno usposobljena, oziroma se je v izbirnem
postopku izkazala kot najbolj primerna kandidatka, kar je razvidno iz Zapisnikov upravnega odbora
Razvojnega centra Divača, ki je opravljal izbiro.
V skladu z določili 19. člena Statuta Razvojnega centra Divača, je potrebna k predlaganemu sklepu o
imenovanju direktorja Razvojnega centra Divača še izdaja soglasja Občinskega sveta, zato županja
Občine Divača podaja Občinskemu svetu v sprejem naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Divača izdaja, na podlagi določil 19. člena Statuta Razvojnega Centra
Divača, soglasje k imenovanju NATAŠE MATEVLJIČ, roj. 26.5.1976, Dolnje Ležeče 60, 6215
Divača, za direktorico Razvojnega centra Divača.
Pri glasovanju je bilo navzočih 10 članov sveta.
ZA predlagan sklep je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

Dopisna seja Občinskega sveta Občine Divača je bila zaključena ob 15. uri.

ŽUPANJA:
Alenka Štrucl Dovgan, l.r.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Tatjana Cerkvenik, l.r
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