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Z A P I S N I K 
 
12. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v ponedeljek, dne 21. 
novembra 2016, ob 17. uri, v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23 (pisarna župana). 
 
PRISOTNI:  
Predsednik: Roman Koncilija; 
Člani: Izak Matej Ciraj (od 1. točke dalje), Viktorija Drolec, Roman Grošelj, Aleš Marinko,  Martina 

Prezelj, Igor Štebe. 
  

OPRAVIČENO ODSOTEN:  
- Izak Matej Ciraj, član (odsoten pri potrditvi dnevnega reda). 

 
 

OSTALI PRISOTNI: 
- Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave. 
 

Sejo je vodil predsednik komisije Roman Koncilija, zapisnik je pisala Majda Ravnikar. 
 

Ugotovitev sklepčnosti: 
 

Roman Koncilija, predsednik komisije, je člane seznanil s sklepčnostjo: na seji je bilo uvodoma od 
sedmih (7) članov komisije prisotnih šest (6) članov komisije, po potrditvi dnevnega reda se je 
prisotnim pridružil še sedmi (7.) član I. M. Ciraj. Lista prisotnih je priložena originalu zapisnika. 
 
Soglasno (6/6) je bil sprejet predlagani  
 
 

DNEVNI RED: 
 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 12.10.2016  
 

2.  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ 27. julij 
Kamnik 
 

3.  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene 
šole Kamnik 
 

4.  Predlog Odloka o priznanjih Občine Komenda – prva obravnava 
 

5.  Predlog Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane 
delovnih teles v Občini Komenda 
 

6.  Razno 
 

 
 

AD 1) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 11. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA 
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Z DNE 12.10.2016 

 

 

Predlog zapisnika je bil prisotnim po e-pošti posredovan z vabilom na sejo. Prisotni niso imeli 
pripomb na zapisano. Soglasno (7/7) je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP: 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 11. seje komisije z 
dne 12.10.2016. 



 

 

 

 

AD 2) PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET 
ZAVODA OŠ 27. JULIJ  

 

Gradivo je bilo članom KMVVI posredovano skupaj z vabilom za sejo občinskega sveta. 

Občina Komenda je s strani predsednika sveta zavoda g. Janeza Korbarja dne 13.10.2016 prejela 
poziv za imenovanje predstavnika Občine Komenda v Svet zavoda OŠ 27. julij.  
 

Svetu v sedanji sestavi poteče štiriletni mandat v mesecu januarju 2017. 
 

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 

 trije predstavniki občin ustanoviteljic (od tega en predstavnik Občine Komenda); 

 pet (5) predstavnikov delavcev zavoda; 

 trije (3) predstavniki staršev. 
 

Predstavnike občin ustanoviteljic imenuje občinski svet posamezne občine ustanoviteljice na predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, izmed delavcev občinske uprave ali 
občinskih organov ter članov posameznih naselij šolskega okoliša. Dva predstavnika občin 
ustanoviteljic imenuje Občina Kamnik, enega pa Občina Komenda (17. člen Odloka o ustanovitvi 
JVIZ Osnovna šola 27. julij). 
 
Na podlagi dopisa Sveta zavoda OŠ 27. julij je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pozvala vse vodje svetniških skupin da do 14.11.2016 podajo pisne predloge kandidatov 
za imenovanje v svet zavoda.  
 

KMVVI je ugotovila, da do roka za oddajo predlogov (14.11.2016) ni prejela nobenega 
predloga za predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda OŠ 27. julij. 
 
Po razpravi je komisija soglasno sprejela naslednji  
 

S K L E P : 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vsem vodjem svetniških skupin 
ponovno posreduje poziv za predlaganje kandidata za predstavnika ustanovitelja v Svetu 
zavoda OŠ 27. julij. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 7 članov 
PROTI: / 

 
AD 3) PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET 

ZAVODA GLASBENE ŠOLE KAMNIK  
 

Gradivo je bilo članom KMVVI posredovano skupaj z vabilom za sejo občinskega sveta. 

Občina Komenda je s strani ravnateljice Glasbene šole Kamnik dne 14.10.2016 prejela poziv za 
imenovanje predstavnika Občine Komenda v Svet Glasbene šole Kamnik.  
 

Svetu v sedanji sestavi poteče štiriletni mandat konec decembra 2016. 
 

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 

 trije predstavniki občin ustanoviteljic (od tega en predstavnik Občine Komenda); 

 pet (5) predstavnikov delavcev zavoda; 

 trije (3) predstavniki staršev. 
 
Ustanoviteljici imenujeta člane sveta zavoda izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov 
ter članov posameznih naselij šolskega okoliša. Dva predstavnika občin ustanoviteljic imenuje 
Občina Kamnik, enega pa Občina Komenda (16. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ Glasbena šola 
Kamnik). 
 
Na podlagi dopisa Sveta zavoda OŠ Komenda Moste je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pozvala vse vodje svetniških skupin da do 14.11.2016 podajo pisne predloge kandidatov 
za imenovanje v svet zavoda.  



 

 

 

 

 

Do zahtevanega roka sta na naslov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prispeli 
dve kuverti.  
 
SMC je predlagala kandidata Srečka KOSA, Moste 113, Komenda, OO N.Si Komenda pa kandidata 
Matjaža ŠMAUCA, Gora pri Komendi 24 a, Komenda.  
 
 
 
 
 
 
 

Po pregledu prispelih predlogov in razpravi je komisija z večino glasov sprejela naslednji  
 

S K L E P : 
 

KMVI predlaga Občinskemu svetu Občine Komenda, da sprejme predlog Sklepa o 
imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene šole Kamnik in za 
predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda imenuje: 
 

- SREČKA KOSA, Moste 113, 1218 Komenda. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 6 članov 
PROTI: / 

 
 
AD 4) PREDLOG ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE KOMENDA – PRVA OBRAVNAVA  
 
 
 

Gradivo je bilo članom KMVVI posredovano skupaj z vabilom za sejo občinskega sveta. 

Uvodno obrazložitev je podala M. Ravnikar, direktorica občinske uprave. Med drugim je povedala, 
da je občinski svet na podlagi veljavnega odloka, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, v obdobju od leta 2001 do leta 2016 podelil pet nazivov častni občan, dvajset zlatih 
priznanj, dvajset srebrnih priznanj, dvajset bronastih priznanj in eno županovo priznanje. V zadnjih 
letih se je ob obravnavi predlogov za podelitev občinskih priznanj izkazala potreba po spremembi 
odloka. V predlogu odloka je v 12. členu upoštevan predlog spremembe, da morajo imeti 
predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj Občine Komenda sedež na območju občine Komenda. 
Občinska uprava je kot pripravljavka gradiva KMVVI-ju predlagala tudi, da razmisli o morebitni 
»zaostritvi« pogojev pri podeljevanju zlatih, srebrnih in bronastih priznanj, morda na način, da se 
določi, da se zlato priznanje podeli posamezniku oz. skupini za več kot 30-letno delo oziroma pravni 
osebi za več kot 50-letno delo; srebrno priznanje posamezniku oz. skupini za več kot 20-letno delo 
oziroma pravni osebi za več kot 40-letno delo in bronasto priznanje posamezniku oziroma skupini 
za več kot 15-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 30-letno delo.  
 

Po razpravi je bilo sklenjeno, da se navedeni predlog upošteva v obliki priporočila komisiji  pri 
podeljevanju priznanj iz 4., 5. in 6. člena odloka in je priloga odloka.  
 

Predlagano je bilo tudi, da se 12. člen dopolni z besedilom »stalnim bivališčem oziroma…«.  
 

V zvezi z dopolnitvijo 1. odstavka 16. člena v smislu določitve leta, ko naj bi se odločalo o podelitvi 
naziva častni občan, je bilo sklenjeno, da se člena ne spreminja, še naprej pa velja »nenapisano 
pravilo«, da se prvo in zadnje leto mandata ne odloča o podelitvi tega naziva. 
 
Po razpravi je komisija sprejela naslednji 

 
S K L E P : 

 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Odloka o  priznanjih Občine Komenda - prva obravnava, z upoštevanjem naslednjih pripomb:  
 

- pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo, naj se predlog občinske uprave o 
»zaostritvi« pogojev pri podeljevanju zlatih, srebrnih in bronastih priznanj pripravi v obliki 
priporočila komisiji, ki naj bo priloga odloka; 
 



 

 

 

 

- besedilo 12. člena se dopolni tako, da glasi: »Predloge za podelitev priznanj Občine 
Komenda iz 2. člena tega odloka lahko podajo: posamezniki, podjetja, zavodi, politične in 
druge organizacije in skupnosti, društva, organi lokalne skupnosti ter drugi subjekti s 
stalnim bivališčem oziroma sedežem na območju občine Komenda.  

 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 6 članov 
PROTI: / 

 
 

AD 5) PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI PLAČIL ZA FUNKCIONARJE, ČLANE OGANOV 
OBČINE IN ČLANE DELOVNIH TELES V OBČINI KOMENDA 

 
Uvodno obrazložitev je podala Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave, ki je tudi podala 
odgovore na zastavljena vprašanja s strani članov odbora. Prisotne je seznanila s predlogom 
sprememb pravilnika. Poleg uskladitve pravilnika z veljavno zakonodajo je v predlogu pravilnika 
predlagano poenotenje višine sejnine za redne in izredne seje (po veljavnem pravilniku je sejnina za 
izredno sejo nižja od redne), predlagano je, da je pogoj za izplačilo sejnine najmanj 2/3 prisotnost 
člana na seji (za krajšo prisotnost na seji niso upravičeni do sejnine). Sprememba se nanaša tudi na 
uredniški odbor, ki ima po veljavnem pravilniku »poseben status«, v predlogu novega pravilnika so 
sejnine poenotene z ostalimi odbori. V predlogu novega pravilnika je upoštevan tudi dogovor 18. 
kolegija župana z vodji svetniških skupin, da se sejnine znižajo za  50 %. 
 

Prisotnim je bila na seji posredovana tudi tabela s primerjalnimi podatki o višini sejnin po posameznih 
občinah ter tabela z izračunom zneskov sejnin, znižanih za 50, 40 in 30 %. 
 
V zvezi s predlogom I. M. Ciraja, da se v novem pravilniku obdrži določba sedaj veljavnega 
pravilnika, da je višina sejnine za izredne seje nižja kot za redne seje, je dal predsednik komisije na 
glasovanje predlog sklepa, da se obdrži predlog novega pravilnika, po katerem se višina sejnin za 
redne in izredne seje izenači.  
 

Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 6 članov 
PROTI: 1 član. 

 
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je  komisija sprejela naslednji 
 

SKLEP: 
 
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini 
Komenda, s pripombo, da se pravilnik popravi v delu, kjer je navedena višina sejnin tako, da se 
upošteva 30 % znižanje sejnin. 
 

Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 6 članov 
PROTI: 1 član. 

 
AD 6) RAZNO 
 

 

Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.05. 
 
 
Majda Ravnikar          Roman Koncilija 
      Zapisala                                                                                      Predsednik KMVVI 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


