KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0003/2014
Datum: 6.11.2015

ZAPISNIK
8. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila
v četrtek, 5.11.2015 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. Potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 7.10.2015;
2. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet JZ Knjižnica dr. Toneta Pretnarja;
3. Razno.
Ga. Potočnik je prisotne lepo pozdravila in pričela s sejo. Ugotovila je, da je komisija sklepčna
ter predstavila predlog dnevnega reda s katerim so se prisotni strinjali.
K 1. točki – Potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 7.10.2015:
Ga. Potočnik je v obravnavo podala zapisnik 7. redne seje z dne 7.10.2015. Na zapisnik ni bilo
pripomb, zato je ga. Potočnik na glasovanje podala naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 7. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z dne 7.10.2015.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki – Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet JZ Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja:
Ga. Potočnik je povedala, da je bil rok za podajo predlogov 30.10.2015.
G. Bodlaj je ugotovil, da so vsi predlogi pravočasni ter prejete predloge odprl.
Ga. Potočnik je predloge prebrala prisotnim.
Do postavljenega roka 30.10.2015 je komisija prejela naslednje predloge:
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

Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

ANAMARIJA KEJŽAR, Adergas 19, Cerklje

Društvo upokojencev Tržič

2.

KLAVDIJA BEGANOVIČ, Za jezom 11, Tržič

Ekipa Boruta Sajovica

3.

DRAGO GORIČAN, Stara cesta 27, Naklo

Ekipa Boruta Sajovica

4.

DARJA ŠKRLJ BAJAZET, Kurnikova pot 1, Tržič

Zagon

Ga. Cinac je predlagala, da se mogoče preveri, da pri ge. Kejžarjevi ne gre za nezdružlivost
funkcij, glede na to, da je direktorica javnega zavoda Dom Petra Uzarja. Glede na to, da v
tabelah Komisije za preprečevanje korupcije ni bilo opredeljeno razmerje direktorja javnega
zavoda in članstvo v svetu drugega javnega zavoda, je povedala, da se lahko pridobi pravno
mnenje.
G. Bodlaj je predlagal, da se najprej pridobijo rezultati glasovanja in se potem odločijo kaj storiti
v nadaljevanju.
Ga. Potočnik je odprla razpravo.
G. Belhar je povedal, da kljub temu, da iz tabel ne izhaja, da bi šlo za nezdružlivost je to malce
nezdravo razmerje. Glasoval bo za ostale tri predloge. Dodatno je predstavil kandidatko, ki so jo
predlagali.
G. Žitnik je povedal, da se bo potrudil glasovati v smeri, da ne bo prišlo do zapletov.
G. Špehar je menil, da ima ga. Kejžar dovolj svojega dela. Izrazil je mnenje še o ostalih
kandidatih, ki se mu zdijo primerni.
G. Bodlaj je povedal, da se pridružuje mnenju ostalih. G. Goričana je skoraj potrebno predlagati,
ker je zaposlen na Uradu za družbene dejavnosti in je neposredno povezan s knjižnico preko
dela. Zbirajo se predstavniki ustanovitelja in občina je ustanovitelj. Meni, da glede ge.
Kejžarjeve ni potrebno pridobiti pravnega mnenja, ker so ostali trije kandidati zadosti dobri in
bodo delo lahko kvalitetno opravljali v interesu ustanovitelja.
Ga. Potočnik je menila, da ga. Kejžar kot direktorica lahko vzpostavi kontakt s knjižnico in
komunikacijo z drugo direktorico čisto na normalni ravni. Lahko sodelujeta, tudi če je danes ne
izvolijo. Podprla bi ostale tri kandidate.
Ga. Potočnik je zaključila razpravo in na glasovanje podala naslednje
PREDLOGE SKLEPOV:
1. Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot predstavnico ustanovitelja v Svet
Javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja imenuje Anamarijo Kejžar.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
0
0

Sklep ni bil sprejet.
2. Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot predstavnico ustanovitelja v Svet
Javnega zavoda imenuje Klavdijo Beganovič.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil soglasno sprejet.
3. Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot predstavnika ustanovitelja v Svet
Javnega zavoda imenuje Draga Goričana.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil soglasno sprejet.

4. Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot predstavnico ustanovitelja v Svet
Javnega zavoda imenuje Darjo Škrlj Bajazet.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

5
5
0

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ga. Potočnik je povzela, da se Občinskemu svetu Občine Tržič predlaga, da kot predstavnike
ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja imenuje Klavdijo Beganovič,
Draga Goričana in Darjo Škrlj Bajazet.
K 3. točki – Razno:
V okviru te točke ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.30 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

