OBCINA VRANSKO

- OBdINSKI

SVET

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRASANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN PzuZNANJA
Vransko 59, 3305 Vransko
Tel.: (03) 703 28 00; E-po5ta: obcina. vransko@)vransko.si
Vransko, 9. 9. 2019

Stevilka: 0121201g-Oa

ZAPISNIK
4. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja,
kije bila v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 16.30 v sejni sobi Obeine Vransko, Vransko 130 C.

Prisotni dlani komisije: Brigita Gosak (predsednica), Nata5a Juhart, Kristina Bogataj, JoZe
Matko.

Ostali prisotni: Rudolf Pusnik (ob6inska uprava; zapisnikar)
Po uvodnem pozdravu je predsednica komisije ugotovila, da so prisotni Stirje od petih elanov
komisue, kar pomeni, da je komisija sklep6na. Predlagala je naslednji dnevni red seje:

1. Pregled in potrditev zapisnikov 3. redne seje z dne 2. 4.2019, 1. dopisne seje z dne
6. 6. 2019 in 2. dopisne seje z dne 17. 6. 2019
2. Obravnava predlogov za imenovanje dveh dlanov Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu

3. Obravnava predlogov za imenovanje dveh clanov Sveta zavoda OS Vransko-Tabor
4. Razno
Pripomb na predlagan dnevni red ni bilo. Sledilo je glasovanje. Predlagan dnevni red je bil s
Stirimi glasovi ZA soglasno sprejet.

Sklep 5t. 25
Sprejme se naslednji dnevni red 4. redne seje:
'1. Pregled in potrditev zapisnikov 3. redne seje z dne 2. 4.20'19, 1. dopisne seje z
dne 6. 6. 2019 in 2. dopisne seje z dne 17. 6.2019
2. Obravnava predlogov za imenovanje dveh ilanov Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
3. Obravnava predlogov za imenovanje dveh ilanov Sveta zavoda OS VranskoTabor
4. Razno
K 1. to6ki dnevnega reda:
Clani komisije so pregledali zapisnike 3. redne seje, 1. dopisne seje in 2. dopisne seje.
Pripomb na predloiene zapisnike ni bilo. Sledilo je glasovanje. Zapisniki so bili s Stirimi
glasovi ZA soglasno potrjeni.

Sklep 5t. 26
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja potrjuje:
- zapisnik 3. redne seje z dne 2. 4.2019,
- zapisnik'1. dopisne seje z dne 6. 6. 2019 in
- zapisnik 2. dopisne seje z dne 17 . 6.2019.

-l-

K 2. todki dnevnega reda:
Predsednica komisije je podala uvodno obrazlozitev in ugotovila, da sta na javno povabilo, ki
ga je komisija dne 28. 6. 2019 objavila v Obdinskem informatorju - Uradnih objavah Obdine
Vransko, na spletni strani Obdine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski Ob6ine
Vransko, prispela naslednja predloga za imenovanje dveh dlanov Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu iz vrst krajevnih odborov (trikega in vaikih odborov) in politidnih
strank:
predlog Obcinskega odbora NSi Vransko za imenovanje Bostjana Ocepka;
predlog Obeinskega odbora NSi Vransko za imenovanje Danijela Grande.

-

V nadaljevanju je predsednica komisije ugotovila, da so se Policuska postaja Zalec, Osnovna
Sola Vransko-Tabor in Energetika Projekt d.o.o. odzvale na poziv komisije za predlaganje
njihovih predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu z dne 28.6. 2019,
ter predlagale:
Policijska postaja Zalec: DuSana Lamreta;
Osnovna Sola Vransko-Tabor: Jo2eta Toplaka;
Energetika Projekt d.o.o.: Janka Dr6o.

-

Sledila je obravnava predlogov. Po zakljueeni obravnavi predlogov je predsednica komisije
oblikovala sklep, ki je bil s 4 glasovi ZA soglasno sprejet:

Sklep 5t. 27

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja predlaga
obdinskemu svetu, da imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
naslednji sestavi:
Bostjan Ocepek

-

Danijel Granda
Duian Lampret
Joie Toplak
Janko Drda

K 3. toiki dnevnega reda:
Predsednica komisije je podala uvodno obrazloZitev in ugotovila, da sta na javno povabilo, ki
ga je komisija dne 28. 6. 2019 objavila v Obiinskem informatorju - Uradnih objavah Ob6ine
Vransko, na spletni strani Ob6ine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski Obdine
Vransko, prispela naslednja predloga za imenovanje dveh dlanov Sveta zavoda OS VranskoTabor, predstavnikov Ob6ine Vransko kot soustanovitelja javnega zavoda:
predlog Obdinskega odbora NSi Vransko za imenovanje Danila Stanteta;
predlog Obdinskega odbora NSi Vransko za imenovanje Petra ReberSka.
Sledila je obravnava predlogov. Po zakljudeni obravnavi predlogov je predsednica komisije
oblikovala sklep, ki je bil s 4 glasovi ZA soglasno sprejet:

Sklep 5t. 28

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja. predlaga
obdinskemu svetu, da v Svet zavoda OS Vransko-Tabor imenuje Danila Stanteta in
Petra ReberSka.
K 4. to6ki dnevnega reda:
Seja je bila kondana ob '17. uri.

Av
Zapisal:
Rudolf Pu5nik
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Predsednica komisije:
Brigita Gosak

