KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0005/2010
Datum: 7.6.2012

ZAPISNIK
15. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 29.5.2012 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI: Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, mag. Uroš PIVK, Sebastjan
GUBIČ
ZAPISNIK: Zehra Eka CINAC
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je vse prisotne lepo pozdravil, predstavil predlog dnevnega
reda in ga dal na glasovanje.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje KMVVI z dne 19.4.2012,
2. Odgovor Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z imenovanjem Pavla Jazbeca v
Svet zavoda Tržiški muzej,
3. Predlogi za imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Tržiški muzej,
4. Razno.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 1. točki – Potrditev zapisnika 14. redne seje KMVVI z dne 19.4.2012:
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 14. redne seje.
G. Pivk predlagal spremembo zapisnika pri 3. točki, in sicer da se zapisano povedanega
oblikuje drugače.
G. Gubič je spomnil, da je postavil vprašanje glede imenovanja predstavnika Občine Tržič v
Svet zavetišča za zapuščene živali, a odgovor ni zapisan. Ga. Cinac je pojasnila, da odgovora
še ni, da je vprašanje še odprto. Glede vprašanja ali je bil v KS Kovor ob odstopu mag. Sajovica
izvoljen nadomestni član pa je pojasnila, da je pridobila informacijo, da nadomestni član ni bil
izvoljen.
Predsednik KMVVI je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 15. seje KMVVI z dne 19.4.2012 z upoštevanimi popravki.
PRISOTNIH
ZA

5
5
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PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 2. točki – Odgovor Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z imenovanjem Pavla
Jazbeca v Svet zavoda Tržiški muzej:
Predsednik KMVVI, g. Meglič, je uvodoma na kratko predstavil odgovor KPK in odprl razpravo.
G. Gubič je rekel, da postopek ni bil pravilno speljan. Nato pa je podal še komentar, da je v
dopisu navedeno »svoj predlog so člani sveta utemeljili z dejstvom, da ima predlagani kandidat
PJ v Tržiškem muzeju svojo zbirko, ki naj bi predstavljala srčiko Tržiškega muzeja, da mu to
predstavlja življenjsko delo /poslanstvo in, da bo to zbirko umaknil, če ne bo potrjen v svet
zavoda« predstavljeno kot trditev, kot, da je kandidat PJ to dejansko izrekel. Ne ve se pa, ali je
to dejansko izrekel ali ne. Iz seje občinskega sveta ni razvidno, da je on to trdil. V dopisu pa je
napisano, kot da je.
G. Meglič je menil, da to je pravilen povzetek razprave na seji občinskega sveta. Kakorkoli že,
ugotovitev je taka, da je g. Jazbec lahko imenovan za člana sveta zavoda Tržiški muzej, ker ni
navzkrižja interesov. Predlagal je, da naj se povedano sprejme kot informacija.

K 3. točki – Predlogi za imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet
zavoda Tržiški muzej:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pisno pozvala vse politične stranke in
liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Tržič, da zaradi zadržanja sklepa o imenovanju
Pavla Jazbeca za člana Sveta zavoda Tržiški muzej ponovno posredujejo svoje predloge za
imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Tržiški muzej. Do
postavljenega roka 21.5.2012 je komisija prejela naslednje predloge:
Predlagani član
1.

Mojca ČADEŽ, Za Mošenikom 3, 4290 Tržič

2.

Janez REMIC, Ročevnica 31, 4290 Tržič

Predlagatelj
LDS
DeSUS

G. Meglič je prisotnim najprej prebral predloge kandidatov, nato pa odprl razpravo.
G. Meglič je dejal, da je bila ga. Čadež že prejšnjikrat predlagana in če bi izhajali iz tega
stališča, bi bila lahko ponovno predlagana. Če pa bi bil kandidat tudi g. Jazbec, bi najbrž
upoštevali mnenje občinskega sveta in bi predlagali njega. Dodal je še, da so vsi kandidati
dobri.
G. Špehar je dejal, da je on še vedno za go. Čadež, ker če ne, potem negiramo prejšnje
odločitve. Dejal je da gre za to, da potrjujemo, kar smo že sprejeli. S tem tudi KMVVI ostaja
načelna. Na kratko je orisal program ge. Babšek in kakšen bi bil prispevek ge. Čadež,
predvsem v povezavi z obiski učencev in sodelovanjem s šolami.
G. Pivk je povedal, da se čez 14 dni začnejo počitnice, tako da obiski učencev niso relevantni.
Načeloma je za to, da če se enkrat za nekaj odločimo, da naj tako bo. Ampak v tem primeru se
ne more odločit in se bo zato vzdržal.
G. Novkovič je dejal, da je za go. Čadež, če smo se že prejšnjikrat odločili za njo.
Po razpravi so člani KMVVI kot primernejšo kandidatko spoznali go. Mojco Čadež, zato je g.
Meglič na glasovanje dal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da za nadomestnega predstavnika
lokalne skupnosti v Svet zavoda Tržiški muzej imenuje Mojco Čadež.
PRISOTNIH
5
ZA
3
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 4. točki – Razno:
Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.

Zapisala:
Zehra Eka Cinac
Višja svetovalka III

Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Janez MEGLIČ

Poslati:
- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vložiti:
- zbirka dok. gradiva

