KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-0005/2010
Datum: 30/1-2012

ZAPISNIK
11. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v
ponedeljek, 23/1-2012 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Trţič
PRISOTNI: Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, mag. Uroš PIVK, Sebastjan
GUBIČ,
ZAPISNIK: Katja REKELJ.
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je vse prisotne lepo pozdravil, predstavil predlog dnevnega
reda in ga dal na glasovanje.
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 10. redne seje KMVVI z dne 15/12-2011,
Predlogi za člana Sveta javnega zavoda OŠ Trţič,
Dogovor o načinu koriščenja sredstev za delovanje svetniških skupin,
Odstopna izjava članice Sveta javnega zavoda Trţiški muzej,
Poziv k imenovanju novega člana v Svet zavoda Gorenjskih lekarn,
Razno.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 1. točki – Potrditev zapisnika 10. seje KMVVI z dne 15/12-2011
Janez Meglič je odprl razpravo na zapisnik. Člani KMVVI so pregledali zapisnik zadnje seje. S
pripombami na zapisnik, so se člani strinjali in narejeni so bili ţeljeni popravki. Predsednik
KMVVI je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 10. seje KMVVI z dne 15/12-2011 z vnešenimi popravki.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki – Predlogi za člana Sveta javnega zavoda OŠ Trţič
KMVVI je z dopisom dne 8.12.2011 pozvala politične stranke in liste, ki so zastopane v
Občinskem svetu občine Trţič, k oddaji predlogov za imenovanje novih članov v Svet javnega
zavoda Osnovna šola Trţič. KMVVI je do postavljenega roka 31.12.2011 prejel dva predloga:
Predlagani članici

Predlagatelj

1. Ţaneta JERKIĆ, Pot na polje 6, 4290 Trţič
2. Marija MRAVLJE, Pod Šijo 13, 4290 Trţič

SD
DESuS

Janez MEGLIČ je članom prebral ob predloga za imenovanje člana Sveta javnega zavoda OŠ
Trţič. Prijava gospe Ţanete JERKIĆ ni bila popolna, in se iz nje ţal ni dalo razbrati kaj je gospa
po izobrazbi in kje dela. Člani KMVVI so se zato na podlagi navedenih izkušenj v šolstvu
odločili, da Občinskemu svetu predlagajo gospo Marijo MRAVLJE.
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga občinskemu svetu občine Trţič, da za članico Sveta javnega zavoda OŠ
Trţič imenuje Marijo MRAVLJE.
PRISOTNIH
5
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki – Dogovor o načinu koriščenja sredstev za delovanje svetniških skupin
Člani KMVVI so razpravljali o načinu koriščenja sredstev za delovanje svetniških skupin. V
enem letu posameznemu svetniku pripada 400,00 €, zato so se člani strinjali, da se na seji
Občinskega sveta razdeli vprašalnik na to temo. S tem se bo vsak svetnik sam odločil kako bo
sredstva porabil (nakup računalnika).
Marjan ŠPEHAR je predlagal, da bi zainteresiranim svetnikom organizirali krajšo predstavitev s
strani ponudnika računalnikov in računalniški tečaj za vse, ki so računalniško manj pismeni.
Predlagal je tudi, da bi računalnike po koncu štiri letnega mandata svetniki lahko obdrţali.
Mag. Uroš PIVK je povedal, da bo po njegovem mnenju interes za nakup tabličnih računalnikov
velik in, da je veliko laţje najti določen dokument v elektronski obliki kot, če iščeš v gradivu, ki je
v fizični obliki. Povedal je tudi, da je treba zbrati več ponudb različnih dobaviteljev, ki bodo na
večjo količino verjetno ponudili tudi določen popust.
K 4. točki – Odstopna izjava članice iz Sveta javnega zavoda Trţiški muzej
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je članom obrazloţil naslednjo točko in sicer odstop Jolande
STELZER iz Sveta javnega zavoda Trţiški muzej. Gospa STELZER je svojo odstopno izjavo
poslala le Trţiškemu muzeju, ne pa tudi na KMVVI. Člani KMVVI so zato sprejeli naslednje dva
sklepa:
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga, da se pridobi originalna odstopna izjava Jolande STELZER iz Sveta
javnega zavoda Trţiški muzej.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga, da če se dovolj zgodaj pridobi originalna odstopna izjava Jolande
STELZER iz Sveta javnega zavoda Trţiški muzej, se odstop sprejme in se Občinskemu
svetu Občine Trţič poda predlog za njeno razrešitev.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki – Poziv k imenovanju novega člana v Svet zavoda Gorenjskih lekarn
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je ostalim članom prebral dopis Gorenjskih lekarn. Članom
Sveta zavoda Gorenjskih lekarn se mandat izteče 11.2.2012. Občine ustanoviteljice v Svet
zavoda Gorenjskih lekarn imenujejo po enega člana. Člani KMVVI so se dogovorili, da postavijo
rok 15.2.2012 za posredovanje predlogov za člana Sveta zavoda Gorenjskih lekarn s strani
političnih strank in list zastopanih v Občinskem svetu Občine Trţič.
Mag. Uroš PIVK je povedal, da se bo prijavil za člana.
K 6. točki – Razno
Sebastjan GUBIČ je vprašal, če so kakšne novosti v zvezi s sprejetjem Statuta in poslovnika.
Mag. Uroš PIVK je povedal, da bo sklical sejo Komisije za Statut in poslovnik, nato je na kratko
obrazloţil potek dogodkov v mesecu decembru. Občinska uprava naj bi do 5.1.2012 podala
pripombe, vendar z njihove strani ni bilo do tega trenutka nobenega odziva.

Seja je bila zaključena ob 20.35 uri.

Zapisala
Katja REKELJ

Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Janez MEGLIČ

