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Datum:  10.8.2016 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
                14. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

                                                   ki je bila 
v četrtek, 16.6.2016 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
PRISOTNI ČLANI: Marjan Špehar, Andraž Žitnik, Dušan Bodlaj, Klemen Belhar 
 
ODSOTNI: Andreja Potočnik 
 
ZAPISNIK: mag. Eka Zehra Cinac 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 23.5.2016; 

2. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o.; 

3. Razno. 

 

Ker je bila ga. Potočnik opravičeno odsotna je sejo komisije vodil g. Bodlaj.  

 

G. Bodlaj je prisotne pozdravil in pričel s sejo. Predstavil je predlog dnevnega reda, s katerim so 

se vsi strinjali. 

 

 

K 1. točki – Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 23.5.2016: 
 
G. Bodlaj je v obravnavo podal zapisnik 13. redne seje z dne 23.5.2016.  
 
Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, so pa sprejeli naslednji  
 
SKLEP: 
V naslednjih zapisnikih Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se 
navedejo samo bistvene zadeve (predlogi sklepov, pobud, konkretna vprašanja in 
navedbe, za katere se izrecno zahteva, da se zapišejo v zapisnik). 
 

G. Bodlaj je v nadaljevanju na glasovanje podal naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 13. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 23.5.2016. 

   
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 



 
K 2. točki – Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o.: 
 

G. Bodlaj je na kratko predstavil predlagano kandidatko, o kateri so prisotni nato 
razpravljali. 
 
G. Bodlaj je po razpravi na glasovanje podal naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
Občine Tržič da k imenovanju ge. Vesne Jekovec za vršilko dolžnosti Direktorja podjetja 
Komunala Tržič d.o.o. poda soglasje. 

   
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so sprejeli še naslednji 
 
SKLEP: 
Županu in Občinski upravi Občine Tržič se predlaga, da se Odlok o ustanovitvi podjetja 
Komunala Tržič d.o.o. spremeni, in sicer v delu, ki na nanaša na pogoje za imenovanje 
direktorja Komunale Tržič d.o.o., t.j. delovne izkušnje.   
 
 
 
K 3. točki – Razno: 
 
Ga. Cinac je podala informacijo, da bo komisija v mesecu septembru obravnavala imenovanje 
predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Dom Petra Uzarja Tržič in imenovanje treh 
predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Glasbena šola Tržič.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 
 

 

Zapisala:                 Predsednica 

Mag. Eka Zehra Cinac Komisije za mandatna vprašanja, 

Višja svetovalka II         volitve in imenovanja 

              Andreja Potočnik 

 

 

 

Poslati: 

- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva 


