Civilna iniciativa Mengeš (CIM) smo nevladna organizacija civilne družbe. Kot ljudska iniciativa za referendum
smo začeli delovati 26. 1. 2008, ustanovne akte smo sprejeli 14. 9. 2011 in jih dopolnili 1. 9. 2014.
Naši nameni in cilji so:
skrb za okolje in varovanje naravnih dobrin, spoštovanje dediščine;
v prihodnost naravnano dolgoročno in trajnostno načrtovanje ter delovanje;
skrb za kakovost življenja, za podjetniško in izobraževalno okolje;

povezovanje virov in vodovodov ter celovito in usklajeno upravljanje porečij Kamniške Bistrice ter srednje Save;
kvalitetna, varna, zanesljiva in učinkovita oskrba z zdravo pitno vodo, varovanje vodozbirnih območij;
odgovorno in partnersko sodelovanje pri vzpostavljanju vodooskrbnih sistemov, odvajanja in čiščenju odpadnih voda;
in ne nazadnje (vse od ljudske iniciative za referendum) ohranitev 30-odstotnega solastništva in vodnih pravic Občine Mengeš
na Medobčinskem vodovodu Krvavec in njeno sodelovanje pri obnovi, modernizaciji in povečanju zmogljivosti sistema;

CIM - https://sites.google.com/site/civilnamenges/ , civilnainiciativamenges@gmail.com ; Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš.

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ (6. redna seja, dne 18.6. 2015)
ZADEVA: PREDLOG SPREMEMBE STATUTA OBČINE MENGEŠ – hitri / enofazni
postopek.
PRAVNA PODLAGA: 17. člen Statuta Občine Mengeš
NAMEN:

Ureditev glede na večinsko dogovorjeno sestavo, omilitev pogojev glede
izobrazbe in posebnih izkušenj ter možnost nezakonitega stanja glede
imenovanja oz. sestave Nadzornega odbora Občine Mengeš.

PREDLAGATELJ:

mag. Tomaž Štebe, CIM – Civilna iniciativa Mengeš – Radi
imamo Mengeš, Loko, Topole, Dobeno.

OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Mengeš je na 5. redni seji, dne 19.3.2015, imenoval Nadzorni odbor
v nasprotju s statutom sprejetim na nadaljevanju 4. redne seje, dne 5. februarja 2015.
KVIAZ je tako že drugič v tem mandatu predlagal sestavo NO v nasprotju s statutom. Na
poziv dne 21. 3. 2015 (priloga), da župan zadrži nezakonito imenovanje ni bilo nobenega
odziva ali ukrepa. Župan bi moral ukrepati v skladu z 121. členom poslovnika, (4) alinejo:
»Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet sproti opozarjati na posledice
nezakonitih odločitev in ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.«
Zaradi nezakonitega imenovanja Nadzornega odbora, v nasprotju s 37. členom statuta,
ker ni izpolnjen pogoj v delu kjer se zahteva da "..morata imeti najmanj dva člana deset let
delovnih izkušenj s finančno-računovodskega področja" v skladu s 94. členom poslovnika
predlagamo hitri postopek ALI v skladu z 29. členom poslovnika izredno sejo.
Poleg tega je bil izigran dogovor, da se glede na določilo o številu članov NO, njegova
sestava določi tako, da so v NO kandidirani člani iz vseh političnih strank oz. list. Da se ta
dogovor dejansko tudi uveljavi (in spoštuje) predlagam spremembo statuta po hitrem
postopku.
Razen tega, da se je očitno naknadno izkazalo, da ena od imenovanih članic ni občanka
Občine Mengeš in je bilo imenovanje NO tudi zaradi tega nezakonito, to je v nasprotju s
statutom. Glej poziv  http://www.menges.si/media/moddoc_9578_c9322a6dd41efc4d585854.pdf
Poleg jasne sestave NO, da ima vsaka politična stranka oz. lista svojega predstavnika,
predlagamo temu ustrezno spremembo glede poziva oz. načina predlaganja /
kandidiranja. Tudi glede izobrazbe, primernih študijskih programih in izkušnjah,
predlagamo večje možnosti ustreznega kandidiranja, ki ni omejevano samo s
poznavanjem poslovnih in javnih financ in knjigovodstva. Ohraniti bi morali tudi
transparentnost iz prejšnjega statuta vsaj v tem, kdo ne more predlagati ali njegov
kandidat ne more biti predsednik ali namestnik predsednika nadzornega odbora.
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Predlo spremembe statuta Občine Mengeš (Ur. v. 1/15) (predlog akta)

PREDLOGI SKLEPOV ZA SPREMEMBO STATUTA OBČINE MENGEŠ PO HITREM
POSTOPKU:
1. Besedilo prve alineje 37. člena statuta Občine Mengeš (Ur. v. 1/15) se nadomesti s
predlaganim besedilom na desni:
(1) Nadzorni odbor ima toliko članov kolikor
političnih strank oziroma list se je uvrstilo v
občinski svet, od katerih morata imeti
najmanj dva člana deset let delovnih
izkušenj s finančno-računovodskega
področja in VII. stopnjo izobrazbe.
Predsednika, namestnika in člane
nadzornega odbora imenuje občinski svet
izmed občanov, na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
na podlagi predhodno izvedenega javnega
poziva. Komisija iz prejšnjega stavka mora
pri pripravi predloga upoštevati primernost
izobrazbe in delovne izkušnje kandidatov pri
čemer imajo prednost kandidati z izkušnjami
na področju javnih financ.

(1) V nadzornemu odboru so zastopani
po en predstavnik vsake politične
stranke in liste, ki imajo mandat v
občinskem svetu. Člani nadzornega
odbora morajo imeti najmanj deset let
delovnih izkušenj in najmanj V. stopnjo
izobrazbe iz ekonomskega, finančnoračunovodskega, upravnega ali
naravoslovno-tehničnega področja.
Predsednika, namestnika in člane
nadzornega odbora imenuje občinski
svet na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, ki jih na
njen poziv izmed občanov kandidirajo
politične stranke oz. liste, ki imajo
mandat v občinskem svetu.

2. Besedilu druge alineje 37. člena statuta Občine Mengeš (Ur. v. 1/15) se doda
stavek tako, da se celotno besedilo druge alineje nadomesti s predlaganim
besedilom na desni:
(2) Član nadzornega odbora ne more biti
član občinskega sveta, župan, podžupan,
direktor občinske uprave, delavec občinske
uprave ali član poslovodstev javnih
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih organizacij, ki so uporabniki
občinskih proračunskih sredstev.

(2) Član nadzornega odbora ne more biti
član občinskega sveta, župan, podžupan,
direktor občinske uprave, delavec občinske
uprave ali član poslovodstev javnih
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih organizacij, ki so uporabniki
občinskih proračunskih sredstev. Člani
nadzornega odbora kandidirani s strani
politične stranke oz. liste, ki ima župana
ali podžupana in/ali so oblikovale
koalicijo v občinskem svetu ne morejo
biti izvoljeni za predsednika oz.
namestnika predsednika nadzornega
odbora.

3. Občinski svet Občine Mengeš po hitrem postopku sprejme sklep o spremembi
statuta Občine Mengeš.
4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mora v mesecu dni od
datuma spremembe statuta predlagati nov ali dopolnjen predlog za člane
Nadzornega odbora Občine Mengeš.

Datoteka: VI06redna20150618-SpremembaStatutaOMenofazni postopek(37. člen)-s predlogom akta, Datum: 17.6.2015, Stran 2/4

Predlo spremembe statuta Občine Mengeš (Ur. v. 1/15) (predlog akta)

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15) je
Občinski svet Občine Mengeš na ……. redni seji dne ……2015 po enofaznem/hitrem
postopku sprejel

SKLEP
O SPREMEMBI S T A T U T A OBČINE MENGEŠ

1. Besedilo prve alineje 37. člena statuta Občine Mengeš (Ur. v. 1/15) glasi:
(1) V nadzornemu odboru so zastopani po en predstavnik vsake politične stranke in liste,
ki imajo mandat v občinskem svetu. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj deset
let delovnih izkušenj in najmanj V. stopnjo izobrazbe iz ekonomskega, finančnoračunovodskega, upravnega ali naravoslovno-tehničnega področja. Predsednika,
namestnika in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jih na njen poziv izmed občanov kandidirajo
politične stranke oz. liste, ki imajo mandat v občinskem svetu.
2. Besedilu druge alineje 37. člena statuta Občine Mengeš (Ur. v. 1/15) se doda naslednji
stavek:
Člani nadzornega odbora kandidirani s strani politične stranke oz. liste, ki ima župana ali
podžupana in/ali so oblikovale koalicijo v občinskem svetu ne morejo biti izvoljeni za
predsednika oz. namestnika predsednika nadzornega odbora.

Občina Mengeš
Občinski svet
Številka:
Datum:
Franc Jerič
župan
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Priloga:
Zahteva županu Francu Jeriču za zadržanje sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Mengeš na 5. seji
dne 19.3.2015
V vednost: Uprava, člani sveta OM
Pozdravljeni!
V zgoraj navedeni zadevi je bilo pri imenovanju kršeno določilo 37. člena (1) alineje, prvega stavka statuta v delu
kjer se zahteva da "..morata imeti najmanj dva člana deset let delovnih izkušenj s finančno-računovodskega
področja ..".
Nihče od predlaganih kandidatov ne izpolnjuje tega pogoja, niti nihče od treh samopredlaganih kandidatov
(Marjeta Horjak, Emil Novak, Mojca Reven).
Za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora je bilo na voljo le dva polna dneva, ker je bil javni poziv
objavljen 2.3.2015 (le na spletni strani Občine Mengeš med 'aktualno', liste pa smo ga prejele ob 10:07 uri) rok za
oddajo kandidatur pa je bil 5.3.2015 ob 12:00 uri!
Zahtevam, da zaradi navedene kršitve statuta Občine Mengeš zadržite sklep o imenovanju Nadzornega odbora
Občine Mengeš na 5. seji dne 19.3.2015.
S spoštovanjem!
lp! TŠ
Tomaž ŠTEBE, CIM - Civilna iniciativa Mengeš 'Radi imamo Mengeš, Loko, Topole, Dobeno'
m.: +386 51 372782; skype: tomazstebe; e.: tomaz.stebe@gmail.com
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