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JA V N I ZA V O D  SO TO ČJE M ED V O D E 

O strovrharjeva ulica 4 

1215 M edvode 

 

 

ZA PISN IK 

1. konstitutivne seje Sveta Javnega zavoda Sotočje M edvode 

 

 

Seja je bila v torek, 16. 2. 2016 ob 19.00 uri v sejni sobi št. 35 v Športni dvorani 

M edvode, O strovrharjeva ulica 4 v M edvodah.  

 

Prisotni: 

Člani sveta zavoda: Branko Kraljevič, Josip Žagar, Katarina G alof in M arko D obnikar. 

O stali: Ines Iskra, v. d. direktorja zavoda. 

O dsotni: G orazd Rudolf Čebulc 

 

D nevni red: 

1. Prepoznavanje novoizvoljenih članov sveta Javnega zavoda Sotočje M edvode, 

ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 

2. Predstavitev javnega zavoda Sotočje M edvode, 

3. Izvolitev predsednika sveta Javnega zavoda Sotočje M edvode, 

4. Razno. 

 

Sejo sveta zavoda je vodila Ines Iskra, v. d. direktorja zavoda. 

Zapisnik seje sveta zavoda je pisala Ines Iskra. Svet zavoda je bil sklepčen.  

Ines Iskra je uvodom a članom  sveta zavoda predlagala dnevni red, ker nanj ni bilo 

pripom b je svet zavoda soglasno, s štirim i (4) glasovi za potrdil predlagani dnevni red. 

 

K točki 1. 

Sklep 1/16 

Predlagatelj:  Ines Iskra 

Sprejm e se predlagani dnevni red 1. seje sveta Javnega zavoda Sotočje M edvode. 

G lasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta. 

Za so glasovali štirje (4) člani sveta. 

Sklep je sprejet. 

 

Ines Iskra je predstavila člane sveta zavoda in v vpogled podala dokum entacijo o 

izvolitvi oz. im enovanju članov sveta zavoda, ki se hrani v arhivu zavoda.  

 

Sklep 2/16 

Predlagatelj:  Ines Iskra 

Svet Javnega zavoda Sotočje M edvode sprejm e ugotovitveni sklep, da so za člane 

sveta Javnega zavoda Sotočje M edvode im enovani ozirom a izvoljeni predstavniki 

ustanovitelja, in sicer B ranko Kraljevič kot predstavnik področja kulture, Josip Žagar 

kot predstavnik področja m ladinske dejavnosti, Katarina G alof kot predstavnica 

področja športa in G orazd Rudolf Čebulc kot predstavnik področja turizm a ter 
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M arko D obnikar kot predstavnik delavcev zavoda. M andat članov sveta Javnega 

zavoda Sotočje M edvode traja pet (5) let ozirom a od 27. 1. 2016 do 27. 1. 2021. 

G lasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta. 

Za so glasovali štirje (4) člani sveta. 

Sklep je sprejet. 

 

K točki 2. 

Ines Iskra je svet zavoda seznanila s predpisi ozirom a akti, ki urejajo in opredeljujejo 

delo zavoda ter z delovnim i področji oz. dosedanjim  delom  zavoda. Predstavljeno je 

bilo, katere naloge oz. akte zavoda je potrebno pripraviti skladno z novim  odlokom  in 

katere bo svet zavoda prejel v obravnavo in sprejem . 

 

K točki 3. 

Člani sveta zavoda so prejeli volilne liste, na katerih so obkrožili številko pred im enom  

enega od petih kandidatov. V prvem  krogu glasovanja je bil izid neodločen, Katarina 

G alof in Branko Kraljevič sta prejela vsak po dva (2) glasova, zato so se volitve 

nadaljevale v drugi krog. Josip Žagar in Branko Kraljevič sta prejela vsak po en (1) glas, 

Katarina G alof je prejela dva (2) glasova. Volilni listi so priloga tega zapisnika! 

 

Sklep 3/16 

Predlagatelj:  Ines Iskra 

Za predsednico sveta Javnega zavoda Sotočje M edvode se im enuje Katarino G alof. 

G lasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta. 

Za so glasovali štirje (4) člani sveta. 

Sklep je sprejet. 

 

K točki 4. 

Člani sveta zavoda se strinjajo, da se vabila za sejo sveta zavoda pošiljajo v elektronski 

obliki po e-pošti, gradiva pa se zaradi lažje obravnave kopira in članom  pravočasno 

posreduje v obravnavo. Seje sveta zavoda se pravilom a sklicujejo ob četrtkih ob 16.00 

uri, na željo večine bodo potekale v avli Kulturnega dom a M edvode. Zapisnike sej bo 

pisala Ines Iskra in jih v roku sedm ih (7) dni posredovala članom  sveta, ki se dogovorijo 

še, da se bodo seje snem ale, zapisniki pa redno objavljali na spletni strani zavoda. 

 

 

Seja se je zaključila ob 21.30 uri. 

 

 

M edvode, 17. 2. 2016 

 

 

Zapisala:  

Ines Iskra 

v. d. direktorja                Katarina G alof  

        Predsednica sveta zavoda 

 

  

 


