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ZAPISNIK
11. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v sredo, dne 12. oktobra
2016, ob 17. uri, v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23 (pisarna župana).
PRISOTNI:
Predsednik: Roman Koncilija;
Člani: Viktorija Drolec, Roman Grošelj, Aleš Marinko, Martina Prezelj, Igor Štebe.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
- Izak Matej Ciraj, član.
OSTALI PRISOTNI:
- Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave,
- Mojca Šraj, kandidatka za direktorica Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
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 od sedmih (7)
članov komisije prisotnih šest (6) članov komisije. Lista prisotnih je priložena originalu zapisnika.
Soglasno (6/6) je bil sprejet predlagani
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja z dne 14.04.2016
Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zavoda Medgeneracijsko središče
Komenda
Predlog Sklepa o imenovanju Vaškega odbora vasi Nasovče
Razno

AD 1) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Z DNE 14.04.2016
Predlog zapisnika je bil prisotnim po e-pošti posredovan z vabilom na sejo. Prisotni niso imeli
pripomb na zapisano. Soglasno (6/6) je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 10. seje komisije z
dne 14.04.2016.

AD 2) SOGLASJE USTANOVITELJA K IMENOVANJU DIREKTORJA ZAVODA
MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA
Gradivo je bilo članom KMVVI posredovano skupaj z vabilom za sejo občinskega sveta.
Občina Komenda je s strani s strani direktorice ZMSK V. Drolec dne 18.8.2016 prejela Vlogo

za izdajo soglasja ustanoviteljev k imenovanju direktorice Zavoda Medgeneracijsko središče
Komenda. Drugi odstavek 11. člena Pogodbe o ustanovitvi Zavoda MSK določa, da
direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s predhodnim soglasjem vseh ustanoviteljev. V
prvem odstavku 42. člena Statuta ZMSK je zapisano, da direktorja zavoda imenuje in
razrešuje svet zavoda. Za veljavnost sklepa in za priglasitev zastopnika pri sodnem registru,
morajo svoje soglasje podati vsi ustanovitelji zavoda. Sklep o imenovanju direktorja zavoda,
s katerim se določi tudi datum pričetka mandata, sprejme svet zavoda najmanj 30 dni pred
iztekom mandatne dobe direktorja zavoda.
Uvodno obrazložitev je na seji podala V. Drolec, direktorica Zavoda MSK. V nadaljevanju je
M. Šraj, kandidatka za direktorico MSK, odgovarjala na vprašanja prisotnih.
Po razpravi je komisija soglasno (6/6) sprejela naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da
sprejme Sklep o imenovanju direktorice Zavoda MSK in poda soglasje k imenovanju Mojce
Šraj za direktorico Zavoda MSK.
AD 3) PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VAŠKEGA ODBORA VASI NASOVČE
Gradivo je bilo članom KMVVI posredovano skupaj z vabilom za sejo občinskega sveta.
Skladno z določili Odloka o ustanovitvi vaških odborov se zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih
potreb občanov na območju posameznih vasi in naselij in za opravljanje javnih zadev v občini
Komenda, kot posvetovalna telesa občinskega sveta lahko ustanovijo vaški odbori.
4. člen odloka določa, da ima vaški odbor, glede na število prebivalcev v vasi oz. naselju od 3 do 7
članov. O številu članov vaškega odbora odloči zbor občanov. Vaški odbor ima predsednika in
namestnika predsednika, ki ju izmed sebe izvolijo člani vaškega odbora. Mandat članov vaškega
odbora je 4 leta in se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje, na predlog zbora vaščanov, občinski svet.
Na pobudo volivcev vasi Nasovče je župan skladno z določili odloka za 27.6.2016 sklical in opravil
zbor občanov vasi Nasovče. Na zboru je bilo prisotnih 14 vaščanov. Prisotni so predlagali 7-članski
vaški odbor.
Po razpravi je bil soglasno (6/6) sprejet naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da
sprejme Sklep o imenovanju članov vaškega odbora vasi Nasovče in v odbor imenuje
naslednje člane:
-

Romana Plevela, Nasovče 16 a, 1218 Komenda,
Dominika Plevela, Nasovče 16, 1218 Komenda,
Jaka Šaleja, Nasovče 18 a, 1218 Komenda,
Marka Kobeta, Nasovče 4 b, 1218 Komenda,
Roka Dornika, Nasovče 12, 1218 Komenda,

- Boštjana Dolmoviča, Nasovče 1, 1218 Komenda in
- Anamarijo Tivold Plevel, Nasovče 17 b, 1218 Komenda.
AD 4) RAZNO
 Občinska priznanja, športna priznanja
V razpravi je bilo opomnjeno na pravočasno pripravo ustreznih sprememb Odloka o priznanjih
Občine Komenda in Pravilnika o podeljevanju športnih priznanj, skladno s pripombami in predlogi,
podanimi ob prejšnjih razpisih.
Seja je bila zaključena ob 17.30.

Majda Ravnikar
Zapisala

Roman Koncilija
Predsednik KMVVI

