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ZAPISNIK

6. redne seje sveta Javnega zavoda komenski Kras, kiie bila v ponedeljek, 27. februaria 2017, ob
15.30 uriv sejni sobi Obaine Komen, Komen 86.
PRISOTNII
Jozef Strnad, Eoris Lozej, Marjan Gulio, Andreja Stok, Polonca Abram
Odsotni:
Erik Modic, Andrej Malgaj
Seji predseduje Jo2ef Strnad, predsednak.

vse navzoae je pozdravil predsednik sveta Jozef Strnad in ugotovil, da se seje udelerujejo 4 dlani
sveta ter da je sklepdnost zagotovljena.
S sklicem je bil predlagan naslednjidnevni red:

1. Ugotovitev sklepdnosti in potrditev dnevnega
2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje
3. Zakljucno poroailo 20'16
4. Razno

reda

Na predlaqani dnevni red ni bilo pripomb.

Pregledan je bil osnutek zapisnika 2. izredne seie z dne 15.2.2017.
K zapasniku ni bilo pripomb oziroma dopolnitev.
Na glasovanje je bildan

SKLEP ST. I
Potrdi se zapbnik 2.azredne seje svete ZKK z

dn.

15. 2.2017.

Sklep je bil soglasno sprejet

direktor Helena Kosmina je predstavila Porccilo o delu za leto 2016.
Sledila je razprava.
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Na glasovanje je bildan naslednii

SKLEP 5t. 2

SvetZKK potrdi Poloailo o delu za leto 2016.
Sklep je soglasno spreiet.

Svet zavoda se je seznanil s sklepom, da je ustanoviteljica izdala soglasje k imenovanju Polonce
Abram za drrektorico Javnega zavoda komenski Kras.
Clani sveta zavoda so se seznaniti, da bodo neizbrani kandidati v skladu z zakonodaio obvesaeni v
roku 8 dni po zakljuaenem postopku ter da imajo neizbrani kandidati pravico pregledati razpisno
gradivo in v petnajstih dneh po preiemu obvestila zahtevati sodno varstvo pIi pristoinem sodisau (36.

ebn Zakona o zavodih).
Na glasovanjeje bil dan

SKLEP St. 3

V skladu z 12.dlenom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komen6ki Kras in 16.

Clenom
14,
5295
Branik,
Ped.ovo
javnega
Polonco
Abam,
stanujolo
Kras,
se
zavoda
komenski
Statula
za mandat, ki trara stiri (4) leta, in sicer od 1. ,1. 2017, imenuie za dirckiorja Javnega zavoda
komenski Kms.
Sklep je soglasno sprejet

Novo imenovana direktorica Polonca Abram je predstavrla predlog o dodatnl zaposlltvi v letu 2017 ter
predlog o preselitvi turistitno - informacijske delavnosti za 6as tunstdne sezone v Stanjelu v Galerijo
L. Spaaala, sedanii prostoriTlC pa bi bili namenjeni pisarni (upravni prostor) zavoda
Na naslednji seji sveta zavoda, ki bo v mesecu marcu 2017 bo svet zavoda Sel na ogled prostorov, ki
so v Stanjelu v lastiobtine, razpravljal bo o seininah in odloaitvio nadomestnem dlanu sveta
Seja je bila zakljuaena ob '16. 45 uri

Zapisala.
Helena Kosmina

KOMENSKI
KRAS

r

nr

z.vod

xoftn.*ikra3,lranl.rla

6222

i..rr'

I r(.(n.r.r"koF.n' I i..r€r d

