Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

ZAPISNIK
2. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Žužemberk, ki je
bila 11.01.2011, ob 18. uri v prostorih sejne sobe Občine Žužemberk.
Prisotni: g. Dušan Papež, g. Milan Ivkovič, ga. Jelka Mrvar, ga. Marija Ban, g. Matjaž Župevec,
župan g. Franc Škufca in direktor občinske uprave g. Vlado Kostevc.
Sejo komisije je sklical in vodil g. Dušana Papeža, ki je predstavil dnevni red in ker na dnevni red ni
bilo pripomb so člani komisije soglasno potrdili naslednji dnevni red:
1. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. priprava predloga sklepa o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
3. priprava predloga komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta ter odbora za
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, finance, davčno politiko in proračun
4. predlog sklepa o določitvi plače županu
5. vprašanja in pobude
Ad1.
Predsednik komisije g. Papež je člane zaprosil, da podajo pripombe na zapisnik, Člani pripomb niso
imeli, direktor občinske uprave g. Kostevc pa je podal dopolnitev, saj je čisto po pomoti pri
glasovanju za predlog komisije za statut in poslovnik izpadel g. Jože Zupančič ter predlagal, da se
zapisnik dopolni še z kandidatom za člana komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta, to
je g. Jože Zupančič. Člani so to potrdili.
Predsedujoči je podal potrditev zapisnika 1. seje komisije na glasovanje, za je glasovalo vseh 5
članov, 0 proti.
Komisija je
potrdila
dopolnjen zapisnik 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

Ad2. Predsednik komisije g. Papež je pojasnil, da je na podlagi ugotovitvenega sklepa o predčasnem
prenehanju mandata članu občinskega sveta g. Darku Puclju zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcij
in ugotovitve občinske volilne komisije potrebno občinskemu svetu predlagati sklep o potrditvi novi
članici občinskega sveta. Pojasnila je podal še direktor občinske uprave g. Kostevc, ki je pojasnil, da
je imela občinska volilna komisija sejo, na kateri je ugotovila, da je naslednja kandidatka z liste SMSstranka mladih- zeleni Evrope ga. Genovefa Maver, ki je podala tudi pisno izjavo, da sprejema
mandat članice občinskega sveta.
Razprave ni bilo, saj so se vsi člani strinjali s sprejemom sklepa.
Predsednik komisije g. Dušan Papež je podal na glasovanje, da se sprejme sklep, da komisija za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja občinskemu svetu posreduje sklep o potrditvi
mandata ga. Genovefi Maver. Glasovalo je 5 članov, 5 jih je glasovalo za, 0 proti.
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Komisija je sprejela
sklep,
da se občinskemu svetu posreduje sklep o potrditvi mandata člana občinskega sveta s katerim
se potrdi mandat novi članici Genovefi Maver, roj. 10.12.1957, iz Stranske vasi 13, Žužemberk.
Ad3. Predsednik komisije g. Papež je pojasnil, da je bil na podlagi odstopa mag. Jelke Mrvar s
kandidature za članico komisije za statut in poslovnik ter odločitve občinskega sveta, ki je glasovanje
o imenovanju komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta ter odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance predstavil na naslednjo sejo izveden poziv za
predlaganje kandidata za člana komisije. Pripele so 4 pravilno označene in zapečatene ovojnice.
Predsednik je začel z odpiranjem ovojnic po času prispetja.:
1. OO SDS Žužemberk s podpisnikom g. Milanom Ivkovičem predlaga g. Marijo Breceljnik,
priložena je tudi pisna izjava o sprejemu kandidature
2. Šmihelska lista s podpisnikom Rafaelom Vidmarjem predlaga g. Marijo Breceljnik, priložena
je tudi pisna izjava o sprejemu kandidature
3. OO LDS Žužemberk s podpisnikom g. Markom Zajcem predlaga g. Marijo Breceljnik,
priložena je tudi pisna izjava o sprejemu kandidature
4. Lista za razvoj Suhe krajine s podpisnikom g. Dušanom Papežem predlaga g. Marijo
Breceljnik, priložena je tudi pisna izjava o sprejemu kandidature
Predsednik g. Papež je podal mnenje, da je kandidatka ga. Breceljnik z izkušnjami na teh področjih,
strokovna, zavzeta in tudi članica občinskega sveta, kar je tudi pogoj. S tem so se strinjali tudi g.
Ivkovič, mag. Mrvar in g. Župevec.
Predsednik je podal še svoj pogled na nekatere člane občinskega sveta, ki imajo veliko povedati glede
dela, ki ni v skladu s statutom ali poslovnikom ali zakonodajo, da niso predlagali kandidata za člana
komisije za statut in poslovnik in s tem prispevali k boljšemu delu, na pa da samo kritizirajo.
Predsednik je podal na glasovanje predlog, da se za kandidatko za Komisijo za statut občine in
poslovnik občinskega sveta imenuje ga. Marija Breceljnik.
Glasovalo je 5 članov, 5 je glasova za, 0 proti.
Komisija je soglasno sprejela naslednji
sklep
1. za kandidatko za članico Komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta se
imenuje ga. Marija Breceljnik
2. Predlog komisije kandidatov za imenovanje v Komisijo za statut občine in poslovnik
občinskega sveta je naslednji: ga. Marija Ban, g. Milan Ivkovič, g. Albin Ljubo Jarc, g.
Jože Zupančič in ga. Marija Breceljnik.
Predsednik komisije g. Papež je nato predlagal, da se oblikuje še predlog kandidatov za imenovanje v
odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance, saj je v gradivu za
občinski svet zaradi tiskarskega škrata prišlo, do drugačnega predloga kot ga je sprejela komisija.
Člana komisije ga. Marija Ban in g. Matjaž Župevec, ki sta bila tudi med predlagatelji kandidatov za
člane odbora sta predlagala, da se namesto g. Janeza Pirca imenuje g. Milan Ivkovič, z obrazložitvijo,
da je g. Pirc nedvomno strokovnjak, vendar zaradi napornega urnika na ministrstvu ne bo mogel
redno spremljati delo odbora. Člana tudi predlagata, da se g. Pirca potem imenuje v strokovno
skupino, ki bo pokrivala ožje področje. G. Ivkovič je član občinskega sveta, se redno udeležuje sej in
je skrben član in bo delo člana odbora opravljal odgovorno, izjavo je podal že ob predlogu in je tudi
bil predlagan s strani 6 predlagateljev.
Predsednik komisije g. Papež je podal na glasovanje predlog, da se namesto kandidata za člana
odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance g. Janeza Pirca
imenuje g. Milan Ivkovič. Glasovalo je 5 članov, za je glasovalo vseh 5, 0 proti.
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Komisija je sprejela
sklep
za kandidata za člana odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko
in finance se imenuje g. Milan Ivkovič.
Predsednik komisije g. Dušan Papež je nato podal na glasovanje še spremenjen predlog kandidatov za
imenovanje članov odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance,
in sicer: g. Marko Zajec, g. Albin Ljubo Jarc, mag. Jože Jenkole, g. Stanislav Legan in g. Milan
Ivkovič. Glasovalo je 5 članov in to soglasno (5 za), 0 proti.
Komisija je sprejela
sklep
za kandidate za člane odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko
in finance se imenujejo:
g. Marko Zajec, g. Albin Ljubo Jarc, mag. Jože Jenkole, g. Stanislav Legan in g. Milan Ivkovič.

Ad4. Predsednik komisije g. Papež je predstavil predlog sklepa o določitvi plače županu. Pojasnila je
podal direktor občinske uprave g. Kostevc, ki je pojasnil, da so med nalogami komisije tudi zadeve, ki
se zadevajo plač funkcionarjev in s tem tudi župana in to je odločitev komisije in o tem občinski svet
ne razpravlja, saj so plače županov določene z zakonom. Občinska uprava je osnutek predloga sklepa
sprejela od Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, sklep pa je pregledala tudi pravna
služba Ministrstva za javno upravo. Zaradi novega začetka mandata županu g. Škufci je potrebno
sprejeti ta sklep.
Razprave ni bilo, predsednik je poudaril, da se je treba županu zahvaliti, da delo župana opravlja
neprofesionalno in s tem le za 50% plače.
Predsednik je dal sklep o določitvi plače na glasovanje. Glasovalo je 5 članov, vseh 5 je glasovalo za,
0 proti.
Komisija je sprejela
sklep
o določitvi plače županu.
Ad4. vprašanja in pobude
Predsednik komisije je na podlagi pobude direktorja občinske uprave o razpisu za priznanja občine
Žužemberk predlagal, da se omogoči daljši rok za prijavo kandidatov za občinska priznanja vsaj do
10.5.2011 in da občinska uprava že prej pripravi razpis kot lanski s tem, da se ga poda na spletno stran
občine in posreduje društvom in drugim organizacijam.
Vsi člani komisije so s tem predlogom strinjali in ga podprli.
Predsednik Komisije g. Dušan Papež je sejo zaključil ob 18.55.
Žužemberk, 12.01.2011

Zapisal: Vlado Kostevc l.r.

Komisija MVVIP
Občine Žužemberk
Dušan Papež l.r.

3

