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

v ponedeljek, 18.2.2013 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 
 
 
PRISOTNI: Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, mag. Klemen GRAŠIČ, 
Sebastjan GUBIČ 
 
ZAPISNIK: mag. Zehra Eka CINAC 
 
 
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je vse prisotne lepo pozdravil ter predstavil predlog 
dnevnega reda: 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje KMVVI z dne 29.1.2013, 
2. Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Tržiški muzej, 
3. Razrešitev ge. Janke Šolinc, predsednice Občinske volilne komisije Občine Tržič, 
4. Razno.  

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

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
 
 
K 1. točki – Potrditev zapisnika 20. redne seje KMVVI z dne 29.1.2013: 
 
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 20. redne seje KMVVI.  
G. Grašič je pripomnil, da je napaka pri zapisu o glasovanju, in sicer pri številu prisotnih in 
številu glasov »za«. Pri 1., 2., 3. in 4. točki je namesto »5 prisotnih in 5 glasov za« pravilen 
zapis »4 prisotni in 4 glasovi za«, saj je g. Gubič predčasno zapustil sejo.  
 
Predsednik KMVVI dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 20. seje KMVVI z dne 29.1.2013 z vključenimi popravki v zvezi s 
številom prisotnih in številom glasov »za«. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 



 
K 2. točki – Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Tržiški muzej: 
 
Občinski svet Občine Tržič je na svoji 17. redni seji, dne 29.11.2012, potrdil odstop članice 
Sveta zavoda Tržiški muzej, zato se v svet zavoda imenuje nadomestni član s strani 
ustanovitelja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pisno oz. elektronsko 
pozvala vse politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Tržič, ter 
samostojne svetnike, da posredujejo svoje predloge za imenovanje nadomestnega člana v Svet 
zavoda Tržiški muzej. Do postavljenega roka 15.2.2013 je komisija prejela naslednje predloge: 
 

  Predlagani kandidat Predlagatelj 

     

1. Milica Ješe, Hladnikova 24, 4294 Križe Zeleni Slovenije 

2. Nejc Perko, Podljubelj 7, 4290 Tržič  Občinska uprava OT   

3. Nejc Perko, Podljubelj 7, 4290 Tržič LDS 

4. Nejc Perko, Podljubelj 7, 4290 Tržič DeSUS 
 
 
Predsednik KMVVI je prebral predloge oz. predstavitve predlaganih kandidatov. 
 
Po razpravi članov KMVVI je predsednik dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Za člana Sveta zavoda Tržiški muzej se v imenovanje Občinskemu svetu Občine Tržič 
predlaga Nejc Perko. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 4 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 3. točki – Razrešitev ge. Janke Šolinc, predsednice Občinske volilne komisije Občine 
Tržič: 
 
Dne 28.1.2013 je ga. Janka Šolinc na Občinski svet Občine Tržič naslovila odstopno izjavo, v 
kateri navaja, da zaradi upokojitve odstopa s položaja predsednice občinske volilne komisije.   
G. Meglič je povedal, da se občinska volilna komisija imenuje za 4 leta, in sicer tako, da se 
predsednik volilne komisije in njegov namestnik imenujeta izmed sodnikov ali drugih 
diplomiranih pravnikov.  
Prisotni so razpravljali o načinu in obliki objave poziva. Za politične stranke, liste zastopane v 
občinskem svetu in samostojne svetnike se poziv pošlje, kot je praksa za ostale pozive k podaji 
predlogov za imenovanje. Poleg tega se poziv za ostalo zainteresirano javnost objavi v 
Tržičanu. G. Meglič je predlagal, da bi bil poziv objavljen že v Tržičanu, ki izide v aprilu. Poziv 
pa se lahko objavi tudi na spletni strani občine.   
Ga. Cinac je povedala, da je na MPJU naslovila vprašanje, če predsednico OVK do izteka 
mandata (november 2013) lahko nadomešča njen namestnik in še čaka odgovor. 
G. Meglič je povedal, da če bo mnenje z MPJU za g. Kikla pozitivno, potem poziv ni potreben.  
G. Špehar je menil, da vseeno v komisiji potrebujemo namestnika. 
G. Novkovič je menil, da je če je to v redu, je najbolje, če namestnik vodi komisijo do konca 
mandata komisije. 
G. Meglič je menil, da se poziv za imenovanje nadomestnega predsednika objavi v kolikor bo 
odgovor MPJU negativen. Da pa ne prehitevamo dogodkov, se najprej počaka na odgovor 
MPJU.  
G. Gubič je dejal, da OVK ne more funkcionirati brez predsednika, ker je to določen organ. 
Menil je, da če smo pri Svetu zavoda Tržiški muzej šli v malenkosti in menjali člane za samo tri 
mesece, je v tem primeru do novembra dalj časa. Poleg tega je to bolj pomembna zadeva in 
mora biti. 
G. Novkovič se ni strinjal s primerjavo in je dejal, da do konca novembra komisija nima kaj za 
delati in je vseeno.  
G. Grašič je dejal, da leto 2013 ni volilno leto in je vprašanje kaj volilna komisija sploh dela v 
vmesnem času. 
Prisotni so razpravljali o nalogah OVK ter vlogi predsednika in namestnika predsednika 
komisije.  



 
 
Po razpravi članov KMVVI je predsednik oblikoval naslednji  
  
PREDLOG SKLEPA: 
Izvede se postopek za imenovanje nadomestnega predsednika oz. predsednice Občinske 
volilne komisije Občine Tržič. Poziv se objavi v Tržičanu (april 2013) in spletni strani 
občine. Poziv za predloge kandidatov se pošlje tudi političnim strankam in listam, ki so 
zastopane v občinskem svetu ter samostojnim svetnikom. 
  
  
  

K 4. točki – Razno: 
 
Ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.55 uri. 
 

 

 

Zapisala:                 Predsednik 

 Komisije za mandatna vprašanja, 

mag. Zehra Eka Cinac         volitve in imenovanja 

Višja svetovalka III              Janez Meglič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva 


