KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0003/2014
Datum: 23.10.2015

ZAPISNIK
7. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila
v sredo, 7.10.2015 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič

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

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 31.8.2015;
2. Priznanja Občine Tržič za leto 2015;
3. Razno.
G. Bodlaj je prisotne lepo pozdravil in pričel s sejo. Povedal je, da bo s sejo namesto ge.
Potočnik pričel on. Ga. Potočnik se bo seji pridružila predvidoma ob 17.30. Ugotovil je, da je
komisija sklepčna ter predstavil predlog dnevnega reda s katerim so se prisotni strinjali.
K 1. točki – Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 31.8.2015:
G. Bodlaj je v obravnavo podal zapisnik 6. redne seje z dne 31.8.2015. Na zapisnik ni bilo
pripomb, zato je g. Bodlaj na glasovanje podal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 6. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z dne 31.8.2015.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

3
3
0

Sklep je bil sprejet.

K 2. točki – Priznanja Občine Tržič za leto 2015:
G. Bodlaj je predstavil priznanja Občine Tržič ter način podeljevanja. Povedal je, da je bil razpis
objavljen v časopisu Tržičan dne 1.9.2015 ter na spletni strani Občine Tržič. G. Bodlaj je
ugotovil, da so vsi predlogi pravočasni, prejete predloge odprl in jih prebral prisotnim.
Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 19 · fax: 04 597 15 20
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · internet: www.trzic.si

Do postavljenega roka 1.10.2015 je komisija prejela naslednje predloge za častnega občana
Občine Tržič:

1.

Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

TINE TOMAZIN, Pot na Močila 21, 4294 Križe

Ekipa Boruta Sajovica

ter naslednje predloge za plaketo občine Tržič:

1.

Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

JOŽE TIŠLER, Grahovše 6, 4290 Tržič

Ekipa Boruta Sajovica

ter naslednje predloge za diplomo občine Tržič:
Predlagani kandidat/ka (posamično)

Predlagatelj

1.

JOŽE TIŠLER, Grahovše 6, 4290 Tržič

Ekipa Boruta Sajovica

2.

MILAN ČERNOGA, Retnje 53, 4294 Križe

Drago Zadnikar

3.

FOTO KLUB TRŽIČ, Predilniška cesta 10, 4290 Tržič

Ekipa Boruta Sajovica

Predstavnik predlagatelja Ekipa Boruta Sajovica g. Bodlaj je predlog za podelitev diplome
Občine Tržič Jožetu Tišlerju umaknil.
Po predstavitvi vseh predlogov je g. Bodlaj predlagal, da se z glasovanjem počaka do prihoda
ge. Potočnik, v vmesnem času pa se opravi razprava, s čimer so se prisotni strinjali.
G. Žitnik je dejal, da je na podlagi seznama dosedanjih prejemnikov ugotovil, da predlagani
prejemniki še niso prejeli priznanja. Kar se tiče predlaganih kandidatov meni, da so to odlični
predlogi in da je vse potrebno predlagati občinskemu svetu v potrditev.
G. Špehar je povedal, da iz obrazložitev izhaja, da so predlagani zaslužni za prejem priznanj in
da nima nobene pripombe.
G. Bodlaj je dodal, da meni, da g. Tine Tomazin priznanje dobiva prepozno, saj je v Franciji
dobil priznanje že leta 1973. Kljub temu je to lepo darilo ob njegovem 90. rojstnem dnevu in 50.
letnici pobratenja. Povedal je tudi, da mu je žal, da predlogov ni več.
G. Žitnik je povedal, da bodo po drugi strani priznanja pridobila na teži. Podal je primerjavo z
lanskim letom. Pohvalil je obrazložitve letošnjih predlogov. Predlagal je, da bi se v nadaljevanju
reklama začela prej in da bi pozivali tudi civilna društva.
Ga. Cinac je opozorila na določne Odloka o priznanjih, ki natančno določa roke za posamezna
opravila.
G. Bodlaj je predlagal, da se poziv posreduje tudi krajevnim skupnostim.
Komisiji se je ob 17.44 uri pridružila ga. Potočnik. G. Bodlaj je povzel potek seje do tega
trenutka in besedo predal ge. Potočnik.
Ga. Potočnik je na glasovanje podala naslednje
PREDLOGE SKLEPOV:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da potrdi naslednje predloge za prejemnike
priznanj Občine Tržič:
1. Naziv častni občan Občine Tržič se podeli g. Tinetu Tomazinu.
PRISOTNIH
ZA
PROTI
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Sklep je bil sprejet.
2. Plaketa Občine Tržič se podeli g. Jožetu Tišlerju.
PRISOTNIH

4

ZA
PROTI

4
0

Sklep je bil sprejet.
3. Diploma Občine Tržič se podeli g. Milanu Černogi in Foto klubu Tržič.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

4
4
0

Sklep je bil sprejet.

K 3. točki – Razno:
Ga. Potočnik je predstavila dopis Knjižnice dr. Toneta Pretnarja v katerem obvešča o poteku
mandata članom Sveta javnega zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja in pozivajo k pričetku
postopkov za imenovanje 3 novih predstavnikov. Pripravil se bo poziv k podaji predlogov.

Seja je bila zaključena ob 17.55 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

