KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0003/2014
Datum: 1.7.2015

ZAPISNIK
5. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila
v ponedeljek, 8.6.2015 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič

PRISOTNI: Andreja Potočnik, Dušan Bodlaj, Marjan Špehar, Andraž Žitnik, Klemen Belhar
ODSOTNI: ZAPISNIK: mag. Eka Zehra Cinac

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 12.5.2015;
Imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Tržiški muzej;
Razrešitev člana Odbora za okolje in prostor g. Dura Hrkalovića;
Sklep o letnem dopustu župana za leto 2015;
Razno.

Ga. Potočnik je prisotne lepo pozdravila in pričela s sejo. Predstavila je predlog dnevnega reda
s katerim so se prisotni strinjali.
K 1. točki – Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 12.5.2015:
Ga. Potočnik je v obravnavo podala zapisnik 4. redne seje z dne 12.5.2015. Na zapisnik ni bilo
pripomb, zato je ga. Potočnik na glasovanje podala naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z dne 12.5.2015
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki – Imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Tržiški muzej:
Ga. Potočnik je zaprosila g. Bodlaja, da ji pomaga pri odprtju prispelih kuvert.
Komisija je do postavljenega roka 4.6.2015 prejela naslednje predloge, ki jih je ga. Potočnik
prisotnim na glas prebrala:
Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

SLAVKO BOHINC, Pod Slemenom 16, Križe

NSi

2.

SLAVKO BOHINC, Pod Slemenom 16, Križe

ZKO

3.

MATEVŽ URBANČNIK, Ravne 19, Tržič

ZAGON

4.

ANDREJA POLANŠEK, Sebenje 72, Križe

EKIPA BORUTA SAJOVICA

Ga. Potočnik je odprla razpravo.
G. Belhar je dodatno obrazložil predlog Zagona. Povedal je, da je g. Urbančnik mlad in
sposoben in da bi morali take ljudi bolj vključevati. Je vezni člen med muzejem in Turističnim
društvom. Povedal je, da ni političen in da dobro sodeluje tako z občino, kot s TPIC-om ter da
zelo dobro pozna muzej.
G. Bodlaj je povedal, da iz enakega razloga Ekipa Boruta Sajovica predlaga go. Polanšek.
Povedal je, da povezuje Tržiški muzej z osnovnimi šolami. Tudi ona pozna delo muzeja, ker je
aktivno vključena vanj in izvaja razne programe skozi muzej.
Ga. Potočnik je povedala, da se ji zdi pozitivno pri ge. Polanšek, da bo povezovala šole z
muzejem. Pri g. Urbančniku pa, da je mlad in poln zagona. Pri g. Bohincu pa da ga predlagata
dve skupini ljudi.
G. Špehar je povedal, da je mogoče potrebno pri odločitvi izhajati iz tega kaj je naloga
predstavnika.
Prisotni so pogledali kdo so trenutni člani sveta zavoda.
G. Žitnik je povedal, da je to starejša ekipa ter da meni, da bi bilo dobro ekipo malce pomladiti.
Povedal je, da ima g. Bohinc že zdaj nekaj funkcij in da je težko vse opravljati kvalitetno. Ga.
Polanc je učiteljica in meni, da so te tudi že dosti obremenjene s svojim poklicem. Pri g.
Urbančniku pa je zanj pozitivna stvar, da je mlad. Glede na sedanjo sestavo sveta zavoda bi
tako predlagal osvežitev.
Ga. Potočnik je na glasovanje najprej dala predlog za g. Urbančnika, nato pa še za go.
Polanšek. Oba kandidata sta dobila 3 glasove, zato je ga. Potočnik predloga ponovno dala na
glasovanje. G. Urbančnik je nato prejel 3 glasove, ga. Polanšek pa 2.
Ga. Potočnik je na glasovanje podala naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot nadomestnega člana - predstavnika
ustanovitelja v Svet javnega zavoda Tržiški muzej predlaga g. Matevža Urbančnika.
Sklep je bil sprejet.

K 3. točki – Razrešitev člana Odbora za okolje in prostor g. Đura Hrkalovića:
Ga. Potočnik je povedala, da je bil g. Hrkaloviću poslan poziv, da se opredeli do predloga za
njegovo razrešitev kot člana Odbora za okolje in prostor ter da mu je bil dan rok 8 dni. G.
Hrkalović se ni opredelil zato je na glasovanje podala naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da sprejme sklepa o razrešitvi g. Đura
Hrkalovića kot člana Odbora za okolje in prostor.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 4. točki – Sklep o letnem dopustu župana za leto 2015:
Komisija se je seznanila z osnutkom Sklepa o letnem dopustu župana za leto 2015, ki ga
podpiše predsednica komisije.
Ga. Cinac je predstavila kriterije, način določitve in omejitve števila dni letnega dopusta županu.
Ga. Potočnik je na glasovanje podala naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Sklep o letnem dopustu župana za leto 2015 kot v osnutku.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki – Razno:
G. Bodlaj je prisotne spomnil na sestanek vodij svetniških skupin.
G. Belhar je izpostavil, da se Statutarno pravna komisija trenutno ukvarja s spremembo
Poslovnika občinskega sveta in Statuta. Povedal je, da je opazil, da pristojnosti Statutarno
pravne komisije v poslovniku niso opredeljene. Meni, da je to sicer formalizem, lepotni
popravek. Ker se ravno poslovnik spreminja je prav, da se vključi. Vprašal je, če je prav, da tudi
KMVVI predlaga, da se to vključi v poslovnik. Prisotni so o tem razpravljali.
Ga. Potočnik je prebrala dopis Centra za socialno delo Tržič v zvezi z imenovanjem novega
Sveta Centra za socialno delo Tržič. Na podlagi tega bo KMVVI oblikoval poziv k podaji
predlogov za imenovanje novega člana – predstavnika lokalne skupnosti.
Ga. Cinac je v zvezi s spremembo Poslovnika občinskega sveta predlagala, da se določi komu
vse se pošiljajo pozivi k podaji predlogov in v kakšnih primerih.
G. Belhar je predlog komentiral in predlagal tudi, da bi morali določiti sodelovanje javnosti pri
sprejemanju splošnih aktov ter pojasnil zakaj.
Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.

Zapisala:
Mag. Eka Zehra Cinac
Višja svetovalka II

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Andreja Potočnik

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

