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Zapisnik 7. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občine Šentjernej,
ki je bila v torek, 5.4.2016 in nadaljevanje 7. seje v torek, 12.4.2016
v sejni sobi Občine Šentjernej

PRISOTNI ČLANI ODBORA dne 5.4.2016:
Albert Pavlič, Andrej Mikec in Luka Luzar.
PRISOTNI ČLANI ODBORA dne 12.4.2016:
Renata Turk, Luka Luzar. Andrej Mikec
7. redna in nadaljevanje 7. redne seje se je pričelo ob 20.00.
Ugotovitev števila navzočih članov
Ugotovljena je bila sklepčnost seje z dvigom rok (3xda). Od imenovanih članov komisije so
bili prisotni trije, zato se je seja zaradi sklepčnosti nadaljevala.
Potrditev zapisnika 6. redne seje KMVVI
Z vsemi glasovi (3/3) ZA je bil zapisnik sprejet.
Potrditev dnevnega reda
Predlagani dnevni red 7. redne seje je bil z vsemi glasovi (3/3) ZA sprejet.
Seja je potekala po naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Postopek imenovanja članov sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti,
2. razno

K točki 1:
Na Občino Šentjernej je 17.2.2016 prispel poziv za oblikovanje predloga za imenovanje
članov območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Namreč dosedanjim
članom se je iztekel štiriletni mandat. Na podlagi poziva je občina pozvala vsa kulturna
društva, da predlagajo svoje člane. Prejete so bile štiri prijave, in sicer: Branka Petkovšek,
Nina Šalamon, Jože Jamnik in Tina Lahne. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanje so pregledale vse prispele izjave v postopku imenovanja članov sveta območne
izpostave JSKD. Na občinski spletni strani se je objavil ponovni poziv in je tako prispela še
ena vloga (Helena Bevc). Na nadaljevanju seje dne 12.4. so člani komisije pregledali skupaj
vseh pet izjav ter se soglasno odločilo, da občinskemu svetu predlagajo za imenovanje člana
sveta območne izpostave JSKD Jožeta Jamnika.
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisal:
Andrej Mikec, l.r.

