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OBRAZLOŽITEV
Zaradi razrešitve člana Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani, je Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja pozvala občane in zainteresirane organizacije, da vložijo
predloge kandidatov za nadomestna člana nadzornega odbora. Rok za predlaganje kandidatov
je bil 10.12.2020.
Komisija je do roka navedenega roka v pozivu prejela v pregled in proučitev 1 predlog in
soglasje kandidata za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani.
Vloga je bila popolna in je sledila razpisnim pogojem. V razpravi so sodelovali vsi člani
KMVI in sprejeli odločitev, da je gospod Tomaž Lukman univerzitetni diplomiran pravnik, ki
opravlja delo odvetnika, primeren kandidat za novega člana Nadzornega odbora Občine Dol
pri Ljubljani.
Komisija je izvedla postopek predlaganja na podlagi glasovanja in odločila, da se občinskemu
svetu predlaga v imenovanje sledeči kandidat:
-

Tomaž Lukman, Videm 18f, Dol pri Ljubljani
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POZIV OBČANOM IN ZAITERESIRANIM ORGANIZACIJAM ZA VLOŽITEV
PREDLOGOV ZA NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA

Zaradi razrešitve člana Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi določb 23. člena Statuta občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS. št. 3/18-UPB2), poziva občane in zainteresirane organizacije, da vložijo
predloge kandidatov za nadomestnega člana nadzornega odbora.
Član nadzornega odbora mora imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s
finančno-računovodskega ali pravnega področja.
Član nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, direktor
občine, delavec občinske uprave ter član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in
občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
Predlog naj obsega navedbo kandidata, kontaktne podatke in izobrazbo (priložiti je potrebno
dokazilo o doseženi izobrazbi).
Predlogom morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov. Zaželena je tudi kratka navedba
dosedanjih izkušenj (v alinejah vsebinski opis dosedanjih del in subjekt pri katerem je
kandidat izkušnje pridobil, lahko tudi časovna opredelitev opravljanja referenčnih del)
Predloge je potrebno posredovati Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
naslov Občina dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani ali po elektronski
pošti na naslov: obcina@dol.si, do vključno 10. 12. 2020 s pripisom »predlog za
nadomestnega člana NO«.

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Mojca Repanšek l.r.

Priloga:
- soglasje

Poslano:
- članom občinskega sveta
Objava:
- spletna stran občine: www.dol.si

SOGLASJE H KANDIDATURI

za kandidata za NADZORNI ODBOR Občine Dol pri Ljubljani:

Podpisani (ime in priimek)
Rojen___________________, s stalnim prebivališčem (celoten naslov)____________________
__________________________________________, EMŠO_______________________________
Davčna številka___________________________ telefon/mobilni tel.______________________
e-naslov__________________________________ ,zadnji dosežen strokovni naziv
_______________________________________________________________________________

__________________________, stopnja izobrazbe______________, poklic, ki ga opravljam
_______________________________________________________________________________

izjavljam, da

SOGLAŠAM

s kandidaturo za člana NADZORNEGA ODBORA
_______________________________________________________________________________
kot kandidat naslednjega predlagatelja

ter, da se posredovani osebni podatki uporabljajo za namen kandidiranja v postopku imenovanja
nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani za mandat 2018 – 2022.

V/na___________________, dne__________________

Podpis kandidata
____________________________
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ZAPISNIK
10. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne
16. 12. 2020 izvedene z videokonferenco. Pričetek seje ob 18.00 uri.
Prisotni: Slađana Brodnik, Gregor Pirc, Irena Prašnikar, Aleš Žnidaršič, Mojca Repanšek
Člani KMVI so s povabilom na 10. sejo prejeli naslednji:

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje
2. Pregled vlog in priprava predloga za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine
Dol pri Ljubljani
3. Pregled vlog za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v
Ljubljani
4. Pregled vlog in priprava predloga za podelitev občinskih priznanj
5. Razno

AD – 1
Potrditev zapisnika 9. redne seje
Razprava: nihče od članov KMVI ni imel pripomb na zapisnik.
AD – 1/1 SKLEP:
Potrdi se zapisnik 9. redne seje KMVI.
Sklep je bil sprejet soglasno.
AD – 2
Pregled vlog in priprava predloga za nadomestnega člana Nadzornega
odbora Občine Dol pri Ljubljani

Razprava: Komisija je do roka navedenega v pozivu prejela v pregled in proučitev 1 predlog
in soglasje kandidata za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani.
Vloga je bila popolna in je sledila razpisnim pogojem. V razpravi so sodelovali vsi člani
KMVI in sprejeli odločitev, da je gospod Tomaž Lukman univerzitetni diplomiran pravnik, ki
opravlja delo odvetnika primeren kandidat za novega člana Nadzornega odbora Občine Dol
pri Ljubljani.
AD – 2/1 SKLEP
V Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani se imenuje gospoda Tomaža Lukmana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
AD – 3
Pregled vlog za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča
v Ljubljani
Občina Dol pri Ljubljani je prejela poziv Okrožnega sodišča v Ljubljani za predlaganje
kandidatov za sodnike porotnike. Na poziv KMVI smo prejeli dve prijavi – izjavi kandidata
za sodnika porotnika. KMVI je obe izjavi obravnavala in predlaga Občinskemu svetu Občine
Dol pri Ljubljani v potrditev kandidata:
-

Hrovat Franca
Brodnik Iztoka

AD – 3/1 SKLEP
KMVI predlaga Občinskemu svetu Občine Dol pri Ljubljani gospoda Hrovat Franca in
Brodnik Iztoka za kandidata za sodnika porotnika.
Sklep je bil sprejet soglasno.

AD-4
Pregled vlog in priprava predloga za podelitev občinskih priznanj
Razprava: Komisija je prejela v pregled 4 predloge za podelitev občinskega priznanja –
PLAKETE občine. Vsi predlogi so bili utemeljeni.
Predlagatelji so predlagali naslednja društva, organizacije oziroma posameznike, ki so
delovali v njih:
-

Ivan Mlakar, Čebelarsko društvo Dol – Dolsko
Čebelarsko društvo Dol – Dolsko
Župnijska Karitas Dol pri Ljubljani
PGD Klopce

V razpravi so sodelovali vsi člani KMVI in podali svoje poglede na predloge in utemeljitev
le-teh. Sprejet je bil predlog, da se priznanje PLAKETA občine podeli:
-

Ivanu Mlakarju, Čebelarsko društvo Dol – Dolsko
Župnijski Karitas Dol pri Ljubljani
PGD Klopce

AD – 3/1 SKLEP
Priznanje PLAKETO občine se podeli:
-

Ivanu Mlakarju, Čebelarsko društvo Dol – Dolsko
Župnijski Karitas Dol pri Ljubljani
PGD Klopce

Sklep je bil sprejet soglasno.
AD – 5
Razno

Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

Predsednica KMVI
Mojca Repanšek l.r.

