KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-0005/2010
Datum: 19/1-2012

ZAPISNIK
10. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v četrtek,
15/12-2011 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI: Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, mag. Uroš PIVK, Sebastjan
GUBIČ,
ZAPISNIK: Dalja MALI.
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je vse prisotne lepo pozdravil, predstavil predlog dnevnega
reda in ga dal na glasovanje.
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 9. redne seje KMVVI z dne 8/11-2011,
Predlogi za člana Sveta Javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja,
Odstopna izjava članice Komisije za statut in poslovnik,
Odstopna izjava z mesta predsednika in člana Sveta javnega zavoda za
turizem Tržič,
5. Obvestilo direktorja občinske uprave občine Tržič,
6. Pojasnila SVLR glede prenehanja funkcije župana in podžupana.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 1. točki – Potrditev zapisnika 9. seje KMVVI z dne 8/11-2011
Člani KMVVI so pregledali zapisnik zadnje seje. S pripombami na zapisnik, so se člani strinjali
in narejeni so bili popravki, zato je predsednik KMVVI dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 9. seje KMVVI z dne 15/9-2011 z vnešenimi popravki.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki – Predlogi za člana Sveta Javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
KMVVI je prejel obvestilo knjižnice dr. Toneta Pretnarja, da konec leta 2011 preteče 4 letni
mandat njihovim članom sveta, od katerih 3 imenuje ustanovitelj. KMVVI je z dopisom dne
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26.9.2011 pozvala politične stranke in liste, ki so zastopane v Občinskem svetu občine Tržič, k
oddaji predlogov za imenovanje novih članov Sveta knjižnice. Do postavljenega roka
17.10.2011 je Komisija prejela samo dva predloga, zato je ponovno pisno pozvala vse politične
stranke in liste. Do postavljenega roka 30.11.2011 je KMVVI prejela:
Predlagani član

Predlagatelj

1. Frančišek MEGLIČ, Čadovlje 1a, 4290 Tržič
2. Marija FRANTAR, Pot na polje 54, 4290 Tržič
3. Nevenka KASTELIC RUPAR, C. Kokrškega odreda 27, 4294 Križe
4. Marija ŠIMENKO – VODNJOV, Retnje 48, 4294 Križe

LDS
DESuS
SDS
SD

Janez MEGLIČ je predstavil dva predloga za imenovanje članov Sveta knjižnice in sicer,
-kot prvi predlog Frančišek Meglič, Marija Frantar in Marija Šimenko – Vodnjov.
-kot drugi predlog pa Nevenka Kastelic Rupar, Marija Frantar in Marija Šimenko – Vodnjov.
Oba predloga je dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga občinskemu svetu občine Tržič, da za člane sveta knjižnice dr. Toneta
Pretnarja Tržič, imenuje Frančiška Megliča, Marijo Frantar, Marijo Šimenko – Vodnjov.
PRISOTNIH
5
ZA
2
PROTI
3
Sklep ni bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga občinskemu svetu občine Tržič, da za člane sveta knjižnice dr. Toneta
Pretnarja Tržič, imenuje Nevenko Kastelic Rupar, Marijo Frantar, Marijo Šimenko –
Vodnjov.

PRISOTNIH
5
ZA
3
PROTI
2
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki – Odstopna izjava članice Komisije za statut in poslovnik
Predsednik Janez MEGLIČ je povedal, da je na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja prispela odstopna izjava mag. Alenke Bradač z mesta članice Komisije za statut in
poslovnik.
Mag. Uroš PIVK, kot predsednik Komisije za statut in poslovnik je vprašal, če je mogoče v
odstopni izjavi tudi obrazložitev, kajti razlog za njen odstop mu ni znan. Povedal je tudi, da bo
po njegovem mnenju delo Komisije za statut in poslovnik oteženo in izrazil skrb glede
sklepčnosti Komisije.
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič razrešitev mag. Alenke Bradač z mesta
članice Komisije za statut in poslovnik.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 4. točki – Odstopna izjava z mesta predsednika in člana Sveta javnega zavoda za
turizem Tržič
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je članom obrazložil naslednjo točko in sicer odstop
Sebastjana Gubiča z mesta člana in predsednika Javnega zavoda za turizem Tržič. Razlog za
odstop je neresen pristop občinske uprave k projektu in nepriznavanja pomena Zavoda za
prihodnost turizma v občini Tržič.
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga občinskemu svetu, da se Sebastjana Gubiča razreši z mesta člana in
predsednika Sveta javnega zavoda za turizem Tržič.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki – Obvestilo direktorja občinske uprave občine Tržič
V tej točki so predstavili pisni predlog direktorja občinske uprave Draga ZADNIKARJA, da se v
okviru KMVVI dogovorijo za odstranitev objavljenega gradiva s spletne strani občine Tržič,
konkretno zapisnikov v katerih so objavljeni osebni podatki.
Mladen NOVKOVIĆ je predlagal, da se zapisniki objavijo šele, ko jih pregledajo in potrdijo vsi
člani KMVVI.
Direktor občinske uprave je opozoril tudi, da če ima kateri od članov probleme z odpiranjem
Wordovih dokumentov, naj sam poskrbi, da se te pomanjkljivosti na računalnikih odpravijo.
Mag. Uroš PIVK je poudaril, da je strogo proti, da se dokumenti pošiljajo naprej v Word obliki,
ker obstaja možnost, da bi kdo dokument spreminjal. Dokumenti naj se pošiljajo v pdf. obliki.
Gospod PIVK je povedal tudi, da bo glasoval proti odstranitvi spletne povezave, ker smo v dobi
elektronskega poslovanja.
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA:
KMVVI predlaga, da se direktorju občinske uprave pošlje pisno vprašanje na katerega naj
odgovori do 15.2.2012 v zvezi z dopisom glede objave zapisnikov na svetovnem spletu.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 6. točki – Pojasnilo SVLR glede prenehanja funkcije župana in podžupan
Člani KMVVI so se seznanili z obvestilom SVLR.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala
Katja REKELJ

Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Janez MEGLIČ

