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OBCINSKEMU SVETU OBCINE MENGES

ZADEVA:

VOLlTVE IN IMENOVANJA
Mnenje k imenovanju direktorice Dom pocitka Menges
Razresitev in imenovanje clana Vaskega odbora Dobeno

PRAVNA PODLAGA:

17. clen Statuta Obcine Menges (Uradni vestnik Obcine Menges, st. 1/15)

PRIPRAVLJAVEC:

Irena Kosec

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa

PREDLAGATELJ:

Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja

POROCEVALEC:

Robert Rueigaj, predsednik komisije

PRILOGI:
Vloga Dom pocitka Menges
Zapis zbora krajanov Dobena

OBRAZLOZITEV:
1. Mnenje k imenovanju direktorice Dom poeitka Menges
Obcinski svet Obcine Menges je v mesecu marcu 2016 sprejem pozitivno mnenje k imenovanju Lidije Krivec
Fugger za direktorico Dom pocitka Menges. Kandidatka se je Obcinskernu svetu tudi predstavila. Ker je bil
postopek imenovanja razveljavljen je bille ta ponovljen.
Prijavila sta se dva kandidata od katerih je imela Ie Lidija Krivec Fugger popolno vlogo in izpolnjuje razpisne
pogoje.
Svet zavoda Dom pocitka Menges je na svoji seji dne 14.7.2016 soglasno izbral za direktorico zavoda Lidijo
Krivec Fugger, Detelova cesta 11, Moravce in zaprosa Obcino Menges za predlozitev mnenja h kandidatki.
Komisija je soglasno sprejela predlagani predlog sklepa.

PREDLOG SKLEPA:
Obclnski svet Obcine Menges sprejme Sklep
v predloienem besedilu.
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mnenju k imenovanju direktorice Dom pocitka Menges

2.
Razrssitev in imenovanje clana Vaskeqa odbora Dobeno

-13-

Na zboru krajanov je bil sprejet predlog, da se razresi clana Vaskeqa odbora Dobeno Vinka Udovca in
namesto njega imenuje novega clans Toneta Burgarja.
Komisija je soglasno sprejela predlagani predlog sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
Obclnski svet Obcine Menges sprejme Sklep 0 razresitvl in imenovanju clana Vaskega odbora Dobeno
v predloienem besedilu.

Predsednik komisije
Robert Rucigaj l ~.
r.
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Predlog sklepa
Na podlagi 17. elena Statuta Obeine Menges (Uradni vestnik Obcine Menges, st. 1/15) je Obcinski svet
Obcine Menges na svoji __
redni seji dne
2016 sprejel

MNENJE
K IMENOVANJU DIREKTORICE DOM POCITKA MENGES

Obcinski svet Obdne Menges daje pozitivno mnenje k imenovanju Lidije Krivec Fugger, stan. Detelova cesta
11, Moravce, za direktorico Doma poeitka Menges.

OBCINA MENGES
Obclnski svet
Stevilka:
Datum:
Franc JERIC
Zupan
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Na podlagi 17. elena Statuta Obcine Menges (Uradni vestnik Obcine Menges, st. 1/15)
Obcine Menges na svoji _~redni
seji dne
sprejel

SKLEP

o RAZRESITVIIN

IMENOVANJU CLANA VASKEGA OOSORA DOSENO

I.

Vinko Udovc, stanujoc Dobeno 4gb, Menges se razresi clanstva v Vaskern odboru Dobeno.
Tone Burgar, Dobeno 4gb, Menges se imenuje za clana Vaskega odbora Dobeno.
II.
Ta sklep zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obcine Menges.

OSCINA MENGES
Obcinski svet
Stevilka:
Datum:
Franc JERIC
ZUPAN

-16-

pred/og sk/epa
je Obcinski svet

/fj\

\.0 •

llilel'.~:\ i'l/:~CIt:S
..

2 2 -D7- 2016

Prejeto:
O'~J. cn.:

W!l.t-~

·SIn-ilka:

I L()(~

Prip.:

vrcdn..

fIG

-. :__'?

{

DOM POCITKAMENGES
SVETZAVODA

Glavni trg 13
1234 Menges
Datum: 20.7.2016

•

OBCINAMENGES
OBCINSKISVET
Slovenska 30
1234 Menges

ZADEVA:, PREDHODNO SOGLASJE OZ. MNENJE

st.

Dom podtka Menges je v Uradnem listu
44/2016 z dne 24.6.2016 objavil javni
razpls za direktorja Doma podtka Menges. V postopku je posebna komisija, ki jo je
imenoval Svet Zavoda, ugotovila, da sta na razpis prispeli dve vlogi, od tega ena
popolna in ustrezna. Kandidatka, ki je imela popolno vlogo je bila pozvana na
predstavitev na Svet Zavoda dne 14.7.2016.
Svet Zavoda je dne 14.7.2016 soglasno izbral za direktorico Doma podtka Menges,
gospo Lidijo Krivec Fugger, unlv.dipl.soc.del. , stanujoco Detelova cesta 11, Moravce.

•

Svet Zavoda na podlagi Zakona 0 zavodih in na podlagi Statuta Doma poCitka
Menges, zaprosa Obdno Menges za podajo mnenja k predlogu izbire za delovno
mesto direktorja Doma podtka Menges, Lidije Krivec Fugger.
Po pridobitvi vaseqa predhodnega mnenja, bomo predlog izbire, posredovali
Ministrstvu za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznostt v soglasje.

Priloga:
zivljenjepis
program dela in vizija razvoja DPM
-

sklep 14. redne seje Sveta Zavoda
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ZAPISNIK ZBORA KRAJANOV

z dne

26.2.2016

Zbor krajanov Dobena se je prlcel tako] po zakljucku Skupsclne TO Dobeno. Na zboru je btlo
prisotnlh 41 krajanov, Zboru je prlsostvoval tudi zupan Obcine Menges g.Franc Jeric.
Predsednik vaskega odbora France Vehovec pozdravi vse navzoce in predstavi clane VO in
obrazlofi, kaj je delo vaskega odbora.
1. Predstavi aktivnosti v 1.2015, po mesecih ter realizirane projekte ( prlloga Zapisnika ).
2. Predlaga Obcinskemu svetu spremembo odloka

0

VO Dobeno in sicer povecanje clanov VO iz

sedanjih 3, na 5 clanov, lz razloga oovecanla stevna stalnih prebivalcev na Dobenu in
razprseni poselltvl (Spodnje In ZgornJe Dobeno).

Po sprejeti spremembi odloka, pa ObCinskemu svetu predlaga v imenavanje

nova clana VO

Dobeno in steer g.Janeza Rucigaj in g.Alesa lazar.
lstocasno predlaga

zboru vaseanov in Obclnskernu svetu, zarnenjavo Clana VO g.vlnka

Udovca ( ker nima stalnega blva!isca na Dobenu), za Burger Toneta,
3. Predstavi se plan dela za leto 2016 { pntoga Zapisnika). V vefiki meri je advisen od visine
sredstev, vendar obcinsk] plan porabe
sredstev
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ni bil sprejet. Od lanskoletnih

100.000 eur

planlranih za Dobeno, porabljenih Ie 53.QOO eur.

4. Predstavi potrebne investicije na Dobenu in dolgorocne usmeritve ( priloga Zapisnika)
5. Na koncu izpostavi pobudo VO, da prebivalci Dobena v cimvecjem stevflu podpremo PGD
Loka kot podporni ciani, z letno (Iaoarino 8 eu/ osebo in se taka defno oddoliimo za njihovo

angaiiranost

v

nasem

naselju.

Odpre diskusijo in mo~nosti za vprasanJa vascanav,:
Zupan g.France .Ierlc pozdravi vse prisotne, potlvali deJo VO in apozor; na mogoce, prevelike
apetite glede zastavljenih ciljev, ker se 5e ne ve ali bodo planirana sredstva za investiclje na
Dobenu tudi odobrena

in potrjena na Obcinskem wetu, Vsekakor se bo potrebno

Dobeno sestati in v oKviru moznosti sestaviti prloritetne
Anlinove hise je sprejel
moznostl financiranja

Z

5

va

zadeve, Tudi pobudo za nakup

odobravanjem, vendar je poudaril, da bo potrebno raziskati

iz neob~inskih virov.

Stane ViZintin- predJaga, da se ob bodoclh rekonstrukcljah ceste na Dobeno, istocasno
polagajo cevl

za telekomunikacijske kable

VOjko Oman - predlaga da se poiSce novo lokacijo za deponijo

Zil

pesek za posip cest,ker

obstojeta (na ekoloskem otoku prl studrmcu) zelo ovira ustavlJanje obcanov ob oddajl
odpadkov.
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