OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja
Kolodvorska ul. 3a
6215 Divača
Divača, 15.4.2015

Z A P I S N I K
5. seje KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA (v
nadaljevanju: KVIAZ,) ki je potekala v sredo dne 15.4.2015, v prostorih občine Divača,
Kolodvorska ul. 3/a, s pričetkom ob 18.00 uri.
Prisotni člani komisije:
DAMIJANA GUSTINČIČ – predsednica
NIVES SKUK – članica
MATEJ BEZELJAK- član
JERNEJ FRANC PREMRL – član
BENJAMIN ŠKRL J – član
Ostali prisotni:
VESNA PAVLOVČIČ – višja svetovalka za proračun in finance
TATJANA CERKVENIK – zapisničarka
DNEVNI RED :
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Obravnava predloga proračuna Občine Divača za leto 2015
3. Predlog izdaje mnenja k imenovanju ravnateljice javnega zavoda Vrtec Sežana

4. Vprašanja in pobude
Predsednica komisije ga. Gustinčič je pozdravila prisotne in ugotovila sklepčnost komisije.
Predlagala je potrditev predloženega dnevnega reda.
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: V predlagani vsebini se potrdi dnevni red 5. seje KVIAZ-a.
1. TOČKA
ga. Gustinčič je predlagala potrditev zapisnika prejšnje seje komisije.
Na predlagan zapisnik ni bilo pripomb.
Sprejet je bil
SKLEP: V zapisani vsebini se potrdi Zapisnik 4. seje KVIAZ-a.
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2. TOČKA
Predsednica Komisije ga Gustinčič je predstavila postopek sprejemanja proračuna.
V nadaljevanju je strokovna služba Občine ga. Pavlovčič predstavila predlog proračuna
Občina Divača za leto 2015 najprej za splošni del, nato pa posebni del, po posameznih
postavkah.
Sprejet je bil
SKLEP: Člani KVIAZ-a so se seznanili s predlogom proračuna Občine Divača za leto 2015.
3. TOČKA
Predsednica komisije ga. Gustinčič je podala obrazložitev k predloženemu gradivu, katero
pojasnjuje, da je Občina Divača kot ustanoviteljica Javnega zavoda Vrtec Sežana dolžna
podati mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Sežana. Edina prijavljena na objavljen razpis
je dosedanja ravnateljica Vrtca Sežana ga. Slavkovič.
V okviru te točke je članica komisije ga. Skuk predstavnica Občine Divača v Svetu javnega
zavoda Vrtec Sežana, prisotne seznanila s spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Sežana iz leta 2007, ki se nanaša na sestavo članov Sveta zavoda Vrtca Sežana. Ker so
4 občine ustanoviteljice zavoda in sestava članov v Svetu zavoda določa 3 predstavnike
občin ustanoviteljic, se predstavniki Občin Komen, Hrpelje-Kozina in Divača menjujejo po
krožnem načelu. Svetu javnega zavoda Vrtec Sežana preneha dosedanji mandat v novembru
2015 in takrat bo z imenovanjem novega Sveta zavoda, kot predstavnica Občine Divača
začela funkcijo ga. Skuk.
Po krajši razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP: Svet javnega zavoda Vrtec Sežana se zaprosi, da po vsaki seji Sveta zavoda
posreduje zapisnik seje o dogajanjih v javnem zavodu Vrtec Sežana, na naslov Občine
Divača.
SKLEP: Izdaja se POZITIVNO MNENJE k imenovanju kandidatke RADICE
SLAVKOVIČ, Cesta na Lenivec 8, 6210 Sežana, za ravnateljico Vrtca Sežana.
4. TOČKA
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri.

Zapisala:
TATJANA CERKVENIK, l.r .

Predsednica komisije:
DAMIJANA GUSTINČIČ , l.r .
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