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Datum:   25. 3. 2016  

 
 

 
ZAPISNIK 

prve dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatu 
2014 - 2018, z dne 25. 3. 2016, s pričetkom ob 8. uri 

 
 
 
v skladu z določili 25. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Podvelka (MUV 23/2012), 
je bila zaradi časovno nujnih zadev, izvedena prva dopisna  seja Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Podvelka.   
Gradivo za izvedbo dopisne seje je bilo članom poslano preko elektronske pošte (Janez 
Otorepec: janez.otorepec@siol.net, Milan Robnik: milan.robnik2@krs.net in Miran Pušnik: 
miran.pusnik@gmail.com).  
 
 
Sejo je vodil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja Janez 
Otorepec. 
 
 
Na dopisni seji  so sodelovali člani Komisije za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja 
(v nadaljevanju: KMVI):  
 
Janez Otorepec, predsednik,  
Miran Pušnik in  
Milan Robnik. 
 
Seja se je pričela ob 8. uri. 
 
Navzoči so bili 3 člani KMVI.  
 
Predlagan je naslednji dnevni red prve dopisne seje KMVI: 

1. Obravnava in priprava predloga sklepa  o podaji soglasja k imenovanju 
direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi; 

2. Obravnava in priprava predloga sklepa za imenovanje – predlaganje 
predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. 

3. Razno. 
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Ad 1   Obravnava in priprava predloga sklepa  o podaji soglasja k imenovanju 
direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi; 

 
KMVI ugotavlja, da je s  sklepom Občinskega sveta Občine Podvelka, na 11. redni seji, 24. 
3. 2016, v skladu z določili prve alinee tretjega odstavka 59. člena Poslovnika občinskega 
sveta Občine Podvelka, prejela v pripravo predlog sklepa, s katerim Občinski svet Občine 
Podvelka daje soglasje k imenovanju Lidije Golob, univ. dipl. ekon., za direktorico javnega 
zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.   
Predlogu sklepa je priloženo: 

1. dopis Sveta Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, št. 12/2016, z dne 5. 2. 2016; 
2. program dela in vizija nadaljnjega razvoja in delovanja zavoda kandidatke za 

direktorico, ga. Lidije Golob, z dne 10. 1. 2016; 
 
Na podlagi prejetega gradiva KMVI izvede glasovanje o pripravljenem sklepu. 
 
Glasovali so vsi trije člani KMVI.  
 
ZA so glasovali 3 člani KMVI. 
 
Predsednik predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
KMVI predlaga Občinskemu svetu Občine Podvelka, da sprejme sklep o soglasju k 
imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, v obliki in 
vsebini, kot je bil priložen gradivu za 11. redno sejo Občinskega sveta, 24. 3. 2016, s 
katerim Občinski svet Občine Podvelka daje soglasje k imenovanju ga. Lidije Golob, 
univ. dipl. ekon., za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.   
 
 
 
Ad 2     Obravnava in priprava predloga sklepa za imenovanje – predlaganje 

predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste 
 
KMVI ugotavlja, da so vsi člani z elektronskim sporočilom občine Podvelka, z 25. 3. 2016, 
ob 7.51 uri, prejeli gradivo za to točko dnevnega reda in sicer: 

1. dopis – poziv Ministrstva za notranje zadeve, št. 260-4/2016/1 /142-03), z dne 24. 2. 
2016, s katerim pošiljatelj Občinski svet poziva k predlaganju predstavnikov javnosti 
v senatih za reševanje pritožb zoper policiste, in sicer v 30 dneh po prejemu poziva, 
in 

2. predlog župana občine Podvelka, da se za članico senata predlaga dosedanja 
članica tega senata (mandat 2012 – 2016), ga. Slavica Pečovnik Urh. 

 
 
Na podlagi prejetega gradiva KMVI izvede glasovanje o sklepu. 
 
Glasovali so vsi trije člani KMVI.  
 
ZA so glasovali 3 člani KMVVI. 
 
Predsednik predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
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KMVI predlaga Občinskemu svetu Občine Podvelka, da sprejme sklep, s katerim 
predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da kot predstavnico javnosti v senatu za 
reševanje pritožb zoper policiste, imenuje ga. Slavico Pečovnik Urh.  
 
 
Ad 2     Razno: 
 
Člani KMVI so se dogovorili, da zaradi časovne nujnosti seje, zapisnik sestavi predsednik 
KMVI, in ga še 25. 3. 2016, najkasneje do 10. ure, posreduje na elektronski naslov občine 
Podvelka (obcina@podvelka.si), tajnika občine Podvelka ga. Uljane Brunšek 
(uljana.brunsek@podvelka.si) in vseh članov KMVI.  
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red prve dopisne seje KMVI Občine Podvelka, zato je 
predsednik ob 9.10 uri sejo končal. 
 
 
 
 

 

 

Zapisal in predsednik KMVI: 
 
 

Janez OTOREPEC, l.r. 
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