
 

 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

Občina Trţič · Urad za finance · Trg svobode 18, 4290 Trţič · tel.: 04 597 15 19 · fax: 04 597 15 20 
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davčna št.: 23676264 ·  matična št.: 5883547 

Številka: 032-0005/2010 
Datum:  12.3.2012 
 
 

Z A P I S N I K 
 
12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila 

v sredo, 29.2.2012 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Trţič 
 
 
 
PRISOTNI: Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, mag. Uroš PIVK, Sebastjan 
GUBIČ, 
ZAPISNIK: Zehra Eka CINAC. 
 
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je vse prisotne lepo pozdravil, predstavil predlog dnevnega 
reda in ga dal na glasovanje. 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje KMVVI z dne 23.1.2012, 
2. Predlogi za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Gorenjskih 

lekarn, 
3. Predlogi za imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Tržič, 
4. Predlogi za imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda 

Tržiški muzej, 
5. Odstopna izjava člana Nadzornega odbora Občine Tržič, g. Marka Mežnarja, 
6. Analiza anketnih listov v zvezi z nakupom prenosnih oz. tabličnih računalnikov za 

svetnike Občinskega sveta Občine Tržič, 
7. Razno. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
 
K 1. točki – Potrditev zapisnika 11. seje KMVVI z dne 23.1.2012: 
 
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik prejšnje seje. Člani KMVVI so zapisnik pregledali in 
nanj nismo imeli pripomb. Predsednik KMVVI je dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 11. seje KMVVI z dne 23.1.2012. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

http://www.trzic.si/


 
K 2. točki – Predlogi za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda 
Gorenjskih lekarn: 
 
KMVVI je z dopisom dne 24.1.2012 pozvala politične stranke in liste, ki so zastopane v 
Občinskem svetu občine Tržič, k oddaji predlogov za imenovanje predstavnika lokalne 
skupnosti v Svet zavoda Gorenjskih lekarn. KMVVI je do postavljenega roka 15.2.2012 prejel 
dva predloga:  
 
Predlagani člani:          Predlagatelj 
 

1. Mag. Uroš PIVK, Snakovška cesta 20, 4294 Križe SDS  

2. Drago ZADNIKAR, spec., Pod gozdom 11, 4290 Tržič LDS 
 
G. Meglič je prisotnim najprej prebral predlog g. Pivka, ki se je v predlogu izčrpno predstavil, 
nato pa še predlog g. Zadnikarja ter odprl razpravo.  
G. Novkovič je dejal, da bo glede na izčrpno poročilo in reference glasoval za g. Pivka.  
G. Pivk je spregovoril še nekaj besed o sebi ter dejal, da bo delal v izključno dobro naše občine. 
G. Špehar je dejal, da bo glede na to, da g. Zadnikarja že dolgo pozna in meni, da bi bil dober, 
poleg tega pa ima na razpolago vso dokumentacijo in moštvo, glasoval za g. Zadnikarja. 
G. Pivk je še poudaril, da če bo izvoljen, se bo najprej obrnil na dr. Jureta Megliča za 
primopredajo in informacije. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da za člana Sveta zavoda Gorenjskih 
lekarn imenuje mag. Uroša PIVKA. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 3 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 3. točki – Predlogi za imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Trţič: 
 
KMVVI je z dopisom dne 30.1.2012 pozvala politične stranke in liste, ki so zastopane v 
Občinskem svetu občine Tržič, k oddaji predlogov za imenovanje nadomestnega člana v 
Nadzorni odbor Občine Tržič. KMVVI je do postavljenega roka 20.2.2012 prejel dva predloga:  
 
Predlagani člani:          Predlagatelj 
 
1. Rudi STELZER, Lom pod Storžičem 65, 4290 Tržič                      SD 

 
2. Mag. Matjaţ DOVŢAN, Pristavška cesta 24, 4290 Tržič                     LDS 
 
G. Novkovič je na začetku postavil vprašanje zakaj KMVVI ni prejela odstopne izjave Klemna 
SRNE iz Nadzornega odbora? Na podlagi tega so prisotni razpravljali o postopku in pristojnostih 
za razreševanja, predlaganja in imenovanja članov komisij in odborov ter vlogi KMVVI in sprejeli 
naslednji sklep: 
 
KMVVI se seznani z vsemi odstopnimi izjavami članov komisij in odborov občinskega 
sveta. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prisotni so v nadaljevanju razpravljali tudi o tem katera poštna pošiljka se šteje za pravočasno 
in sprejeli naslednji sklep: 
 
KMVVI bo za pravočasno prispele poštne pošiljke upošteval datum poštnega žiga, kot je 
to veljalo do sedaj. V primeru, da se pojavijo težave, pa bo KMVVI sprejel sklep, da 
veljajo določbe ZUP-a. 



 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
G. Meglič je nato predstavil oba prispela predloga. Predlagal je, da če gre za nadomestnega 
kandidata, ki bo zamenjal člana iz LDS-a, bi bilo korektno, da ga zamenja kandidat LDS-a, kot 
je bilo to v primeru potrditve mag. Dragana Manjulova za člana Nadzornega odbora. Menil je, 
da mesto pripada najprej članu stranke, katere član je tisti, ki odstopi, a le če je konkurenčen. 
Predlagal je, da se tega kriterija držimo tudi vnaprej, da ne bo težav. 
G. Gubič je dejal, da bo potrdil predlog SD. Razlog je, da opozicija (SD) nadzira pozicijo (LDS). 
G. Špehar je poudaril, da če stranka LDS ta trenutek ni prišla v parlament, nima nič manj pravic 
v občini. LDS v občini ni toliko zgubila. Dejal je, da ima rajši g. Dovžana, ker s tem član LDS-a 
zamenja člana LDS-a, a le če ta ni slabši. 
G. Meglič je opozoril, da bomo naslednjič predlagali nadomestnega kandidata namesto g. 
Mežnarja in tudi tu se potem mora upoštevati, da je prva možnost kandidat, ki ga bo predlagala 
SDS. Dejal je tudi, da ko je bila SDS na oblasti je bil Nadzorni odbor sestavljen izključno iz 
članov SDS pa je bilo vse prav. Ker je LDS ena najmočneje zastopanih strank v občinskem 
svetu, je prav da ima enega predstavnika v Nadzornem odboru. 
G. Novkovič je opozoril, da bo upošteval reference. Nadzorni odbor je neodvisen organ, ki 
nadzira delo občine in občinske uprave. Če občinska uprava deluje pošteno in po zakonih, 
potem je vseeno kdo so člani, saj se nima česa bati. 
G. Pivk je dejal, da Nadzorni odbor izvaja nadzorno funkcijo in da je nehigiensko, da je nekdo, 
katere stranke je kot župan in občinska uprava, da ima še osebo v Nadzornem odboru. Mi 
potrebujemo nepristranske ljudi. Pohvalil je g. Dovžana in dejal, da kandidata SD ne pozna, a 
mora biti načelen iz vidika, da nadzorni odbor izvaja nadzorno funkcijo in človek iz stranke, 
katere župan je, ne more izvajat nadzorne funkcije, ker bo pristranski.     
 
PREDLOG SKLEPA: 
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da za nadomestnega člana Nadzornega 
odbora Občine Tržič imenuje Rudija STELZERJA. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 3 
PROTI 2 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 4. točki – Predlogi za imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet 
zavoda Trţiški muzej: 
 
KMVVI je z dopisom dne 30.1.2012 pozvala politične stranke in liste, ki so zastopane v 
Občinskem svetu občine Tržič, k oddaji predlogov za imenovanje nadomestnega predstavnika 
lokalne skupnosti v Svet zavoda Tržiški muzej. KMVVI je do postavljenega roka 20.2.2012 
prejel tri predloge:  
 
Predlagani člani:          Predlagatelj 

1. Pavel JAZBEC, Sebenje 56, 4294 Križe        Zeleni Slovenije 

2. Mojca ČADEŢ, Za Mošenikom 3, 4290 Tržič                LDS  

3. Janez REMIC, Ročevnica 31, 4290 Tržič              DeSUS   
 
G. Meglič je predstavil vse tri predloge in odprl razpravo. 
G. Špehar je dejal, da bi k temu, da se muzejske zbirke selijo tudi v šole, lahko veliko 
pripomogla ga. Čadež. Če bodo razstave tematske in se bodo predstavile na šolah, se bo lahko 
vsaj opozorilo otroke na šolah, da gredo pogledat. 
G. Novkovič je dejal, da sta se mu ga. Čadež zdi zelo primerna, prav tako pa g. Remic. 
G. Pivk je menil, da gresta izobraževanje in kultura skupaj. Dobro bi bilo, da bi otroci odnesli še 
kaj od kulture in da bi znali ceniti kulturno dediščino.  
 
 
 



 
PREDLOG SKLEPA: 
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da za nadomestnega predstavnika 
lokalne skupnosti v Svet zavoda Tržiški muzej imenuje Mojco ČADEŽ. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 4 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 5. točki – Odstopna izjava člana Nadzornega odbora Občine Trţič, g. Marka Meţnarja: 
 
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je ostalim članom prebral dopis Marka Mežnarja. Člani 
KMVVI so se dogovorili, da Občinskemu svetu Občine Tržič podajo ugotovitveni sklep o 
razrešitvi Marka Mežnarja iz Nadzornega odbora Občine Tržič. Po potrditvi sklepa s strani 
občinskega sveta pa se pozovejo politične stranke in liste, ki so zastopane v Občinskem svetu 
občine Tržič, da oddajo predloge za imenovanje nadomestnega člana.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da sprejme ugotovitveni sklep o 
razrešitvi Marka Mežnarja iz Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 6. točki – Analiza anketnih listov v zvezi z nakupom prenosnih oz. tabličnih 
računalnikov za svetnike Občinskega sveta Občine Trţič: 
  
Predsednik KMVVI Janez Meglič je besedo predal ge. Cinac, ki je predstavila analizo anketnih 
listov v zvezi z nakupom prenosnih oz. tabličnih računalnikov za svetnike Občinskega sveta 
Občine Tržič, na podlagi česar se je pričela razprava. 
G. Pivk je razložil, da so v KMVVI sprejeli navodila, ki jih je občinski svet sprejel. V proračunu so 
bila planirana sredstva, proračun pa je bil s strani svetnikov sprejet. Iz tega jasno izhaja sklep, 
da imamo sredstva za delo svetniških skupin potrjena in so lahko namenjena za nakup 
računalnikov. Predlagal je, da se lahko tistim, ki bodo hoteli poslovati papirnato, zaračuna papir, 
ker poanta je v tem, da želimo privarčevati. Dejal je, da se je ob dogovoru za ponudbo tabličnih 
računalnikov, dogovoril tudi za brezplačno izobraževanje. 
G. Meglič je dejal, da ta zadeva potrebuje še kar precej obdelave in razprav. Predlagal je, da 
naj se obravnava na seji občinskega sveta ter da naj se predstavijo rezultati analize. Predlagal 
je tudi, da bi se na seji občinskega sveta predstavili tudi tablični računalniki. 
G. Novkovič je predlagal, da naj g. Pivk sestavi anketo za svetnike v enem stavku, kjer naj bo 
odgovor samo da ali ne.    
G. Pivk je predlagal sklep, da naj se na seji občinskega sveta ob predhodni razpravi z dvigom 
rok odločijo ali gredo v nakup ali ne. 
G. Gubič je predlagal, da naj se to opravi 15 minut pred sejo, če ne razprava lahko traja 2 uri. 
Ga. Cinac je opozorila, da sklep o višini sredstev še ni sprejet ter da je potrebno preveriti ali so 
svetniške skupine formalno sploh ustanovljene. 
G. Meglič je dejal, da je potrebno pripraviti predlog kako se bo razpolagalo s preostalimi 
sredstvi. 
G. Špehar je izpostavil amortizacijo računalnikov po dveh letih in možnost odkupa. 
Ga. Cinac je prisotne seznanila, da je občinska uprava povpraševanje kako je to urejeno v 
drugih občinah po Sloveniji posredovala na ZOS in SOS. 
G. Meglič je dejal, da naj občinska uprava pripravi predlog, ki bo sprejemljiv. 
 
K 7. točki – Razno: 
 
Ga. Cinac je prisotnim razdelila odgovor Pooblaščenke za dostop do informacij javnega značaja 
v zvezi z objavo zapisnikov KMVVI na spletu. 
 



 
Prisotni so nato razpravljali o pošiljanju pozivov – ali je nujno pošiljanje s povratnico. Ga. Cinac 
je izpostavila dokazovanje prejema in poskusa vročitve poštne pošiljke. 
G. Meglič je dejal, da se njemu lahko pošilja brez povratnice. 
 
Ga. Cinac je prisotne seznanila še z dopisom Sveta zavoda Vrtec Tržič, na podlagi katerega so 
se prisotni strinjali, da bo političnim strankam in listam, ki so zastopane v Občinskem svetu 
Občine Tržič poslan poziv k predlaganju predstavnikov v Svet zavoda Tržiški muzej. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 

 

Zapisala:                 Predsednik 

 Komisije za mandatna vprašanja, 

Zehra Eka Cinac         volitve in imenovanja 

Višja svetovalka III              Janez MEGLIČ 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva 


