
 

 
 

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:  10.4.2012 
 
 

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

v ponedeljek, 19.3.2012 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Trţič 
 
 
PRISOTNI: Janez MEGLIĈ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, mag. Uroš PIVK, Sebastjan 
GUBIĈ, 
ZAPISNIK: Zehra Eka CINAC. 
 
 
Predsednik KMVVI Janez MEGLIĈ je vse prisotne lepo pozdravil, predstavil predlog dnevnega 
reda in ga dal na glasovanje. 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje KMVVI z dne 29.2.2012, 
2. Predlogi za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Tržiĉ, 
3. Predlogi za imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda Osnovna šola 

Križe, 
4. Odgovor Pooblašĉenke za dostop do informacij javnega znaĉaja v zvezi z objavo 

zapisnikov KMVVI na spletni strani www.trzic.si,  
5. Razno. 

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

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
 
K 1. točki – Potrditev zapisnika 12. seje KMVVI z dne 29.2.2012: 
 
G. Megliĉ je v obravnavo podal zapisnik prejšnje seje. Ĉlani KMVVI so zapisnik pregledali in 
nanj nismo imeli pripomb. Predsednik KMVVI je dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 12. seje KMVVI z dne 29.2.2012. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 2. točki – Predlogi za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec 
Trţič: 
 
KMVVI je z dopisom dne 1.3.2012 pozval politiĉne stranke in liste, ki so zastopane v Obĉinskem 
svetu obĉine Tržiĉ, k oddaji predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda 
Vrtec Tržiĉ. KMVVI je do postavljenega roka 16.3.2012 prejel štiri predloge:  
 

  Predlagani člani                Predlagatelj 

1. Ţaneta JERKIČ, Pot na polje 6, 4290 Tržiĉ                     SD 

2. Nevenka COTELJ, Popovo 6, 4290 Tržiĉ Obĉinska uprava Obĉine Tržiĉ  

3. Jasmin KUKAVICA, Zvirĉe 99, 4290 Tržiĉ                    LDS   
 

 4.  Helena GABERC, Lom pod Storžiĉem, 4290 Tržiĉ                  DeSUS  
 
G. Megliĉ je prisotnim najprej prebral predloge kandidatov, nato pa odprl razpravo.  
Veĉina prisotnih se je najprej poenotila, da bi obĉinskemu svetu v imenovanje predlagali go. 
Jerkiĉ, g. Kukavico in go. Gaberc.  
G. Pivk je povedal, da bi raje dal prednost ge. Cotelj, kot uslužbenki obĉine, saj v Odloku o 
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržiĉ piše, da »predstavnike 
ustanovitelja imenuje Obĉinski svet Obĉine Tržiĉ izmed delavcev obĉinske uprave ali obĉinskih 
organov ter posameznih naselij vzgojno-varstvenega okoliša«. Iz odloka izhaja, da mora biti 
vsaj en predstavnik obĉine, kar se njemu zdi tudi prav.  
Prisotni so se z mnenjem g. Pivka strinjali in razpravljali kateri predlog bi umaknili. 
G. Megliĉ je predlagal, da bi umaknili predlog DeSUS-a in bi to upoštevali pri naslednji toĉki. 
Prisotni so se s predlogom strinjali in soglasno sprejeli odloĉitev o tem, katere kandidate bodo 
predlagali obĉinskemu svetu v imenovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da za člane Sveta zavoda Vrtec Tržič 
imenuje Žaneto Jerkič, Nevenko Cotelj in Jasmina Kukavico. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 3. točki – Predlogi za imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda 
Osnovna šola Kriţe: 
 
KMVVI je z dopisom dne 7.3.2012 pozvala politiĉne stranke in liste, ki so zastopane v 
Obĉinskem svetu obĉine Tržiĉ, k oddaji predlogov za imenovanje predstavnikov lokalne 
skupnosti v Svet zavoda Osnovna šola Križe. KMVVI je do postavljenega roka 16.3.2012 prejel 
tri predloge:  
 

  Predlagani člani                Predlagatelj 

1. Erika GUBIČ, Vrtna ulica 1, 4294 Križe                     SD 

2. Aneta LAVTAR, Gregorĉiĉeva 2, 4260 Bled Obĉinska uprava Obĉine Tržiĉ 

3. Ivana PERNUŠ, Loka 101, 4290 Tržiĉ                  DeSUS  
 
G. Megliĉ je najprej predstavil vse tri prispele predloge, nato pa odprl razpravo. Prisotni so se 
strinjali, ker so samo trije predlogi, nimajo kaj odloĉat. 
G. Gubiĉa je zanimalo ali so ĉlani sveta zavoda plaĉani ter ali uslužbenka obĉine potem dobi 
povrnjene potne stroške, glede na to da se vozi iz Bleda.    
 
PREDLOG SKLEPA: 
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da za predstavnike lokalne skupnosti v 
Svet zavoda Osnovna šola Križe imenuje Eriko Gubič, Aneto Lavtar in Ivano Pernuš. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 



 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 4. točki – Odgovor Pooblaščenke za dostop do informacij javnega značaja v zvezi z 
objavo zapisnikov KMVVI na spletni strani www.trzic.si: 
 
KMVVI je z dopisom z dne 19.1.2012 pozvala Obĉino Tržiĉ k posredovanju odgovorov na 
vprašanja v zvezi z obvestilom direktorja Obĉinske uprave Obĉine Tržiĉ glede objave zapisnikov 
KMVVI na svetovnem spletu. Obĉinska uprava je kot odgovor KMVVI posredovala odgovor oz. 
mnenje Pooblašĉenke za dostop do informacij javnega znaĉaja (v nadaljevanju: pooblašĉenka). 
G. Megliĉ je najprej povzel odgovor pooblašĉenke in dejal, da osebnih podatkov brez privolitve 
res ne moremo objavljat. Razmišljal je, da bi na soglasja dodali klavzulo o dovolitvi objave 
podatkov. 
Ga. Cinac je dejala, da je KMVVI 20.5.2011 sprejela sklep o objavi gradiva na spletu iz razloga, 
ker g. Novković in dr. Megliĉ nista mogla odpirati priponk. Ĉe jih g. Novković sedaj lahko odpira 
ali potem sploh obstaja potreba po objavi na spletu? 
G. Novković je dejal, da sedaj nima nobenih težav s pošto in da je hotel predlagati, da se 
gradivo umakne s spleta. 
G. Pivk je menil, da tudi ĉe je objavljeno je to informacija javnega znaĉaja. In, da ĉe bomo šli na 
elektronsko poslovanje, bomo spet v koliziji. 
G. Novković je izpostavil sejo KMVVI, ko so razpravljali o plaketah. Kar je povedal o g. Štucinu 
je bilo narobe zapisano, saj ni tako izjavil. Njegove besede so bile zapisane in objavljene na 
spletu, preden je lahko predlagal popravek. 
G. Gubiĉ je dejal, da je zapisnik zapisnik in ko je enkrat potrjen na obĉinskem svetu ali odboru, 
da se lahko objavi, kar je tudi podrobneje utemeljil. Navedel je tudi primer zapisnikov in gradiva 
obĉinskega sveta, v katerih so tudi objavljeni podatki o posameznikih. 
G. Megliĉ je še enkrat predlagal, da bi se ustrezno dopolnilo soglasje. 
G. Pivk je dejal, da je naĉelo transparentnosti in javnosti jasno, saj morajo politiĉne stranke 
delovati javno. Dejal je, da vse objavljeno še enkrat tudi v gradivih za seje obĉinskega sveta. 
Tudi KMVVI dela javno, zato je smiselno da je to objavljeno. Potem, ko potrdimo zapisnike. 
Menil je, da tisti, ki da soglasje (ki kandidira), da tudi soglasje, ker je to javna funkcija, da je 
javno objavljeno.  
 
Prisotni so sprejeli naslednji sklep: 
 
G. Matej Naglič naj preveri, če je klavzula (soglasje predlaganega kandidata za objavo na 
spletu) na obstoječem soglasju k imenovanju, potrebna. 
 
 
 
K 5. točki – Razno: 
 
 
Ga. Cinac je prisotne seznanila z dopisom OO SDS Tržiĉ, s katerim obvešĉa, da je izvoljen nov 
predsednik OO SDS Tržiĉ. Prisotne je tudi seznanila, da je odstopno izjavo Klemna Srne prejel 
Nadzorni odbor Obĉine Tržiĉ, dne 6.12.2012.  
Prisotni so v nadaljevanju razpravljali o tem, kdo predlaga obĉinskemu svetu razrešitev ĉlanov 
nadzornega odbora ter preverili kako je to zapisano v Statutu in Zakonu o lokalni samoupravi. 
Poudarili so, da je potrebno skrajšati ĉas od razrešitve do imenovanja, obvešĉenost KMVVI in 
povezanost z NO in sprejeli naslednji ugotovitveni sklep: 
 
Razrešitev člana nadzornega odbora opravi občinski svet na predlog nadzornega 
odbora. Nadzorni odbor je dolžan o tem obvestiti tudi KMVVI.  
 
G. Špehar je v okviru te toĉke pojasnil kako je razumel vprašalnik o nakupu raĉunalnikov za 
svetnike Obĉinskega sveta Obĉine Tržiĉ in na kakšen naĉin ga je izpolnil. Po obrazložitvi so 
prisotni nadaljevali z razpravo o primernosti nakupa raĉunalnikov. 
G. Pivk je izpostavil mnenje SOS-a, ki pravi, da »vsekakor priporoĉajo, da naj se svetnike in 
svetnice usmerja k uporabi naprednih ITK tehnologij ali komunikacijskih sredstev. Za svetnike, 
ki nimajo dovolj raĉunalniškega znanja bi priporoĉali tabliĉne raĉunalnike. Finanĉnih sredstev za 
nakup je veĉ možnosti; sicer sredstva za delovanje svetniških skupin«.  
 
Prisotni so primerjalno razpravljali o višini sredstev za delovanje svetniških skupin in sejninah, 
številu planiranih sej na leto NO, strokovnosti ĉlanov NO, števili sej Obĉinskega sveta Obĉine 
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Tržiĉ (g. Pivk), številu prihodkov strank po drugih obĉinah za delovanje strank (g. Megliĉ), 
Strategiji športa Obĉine Tržiĉ (g. Novković). 
 
G. Gubiĉ je predlagal, da bi se toĉka o nakupu raĉunalnikov na seji obĉinskega sveta 
obravnavala pol ure pred sejo. 
 
 
Seja je bila zakljuĉena ob 20.30 uri. 
 

 

Zapisala:                 Predsednik 

 Komisije za mandatna vprašanja, 

Zehra Eka Cinac         volitve in imenovanja 

Višja svetovalka III              Janez MEGLIČ 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

- ĉlanom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva 


