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Št. zadeve: 032-0003/2014 

Kraj in datum: Tržič, 1.7.2015 

 

URADNI ZAZNAMEK:  

KMVVI je predloge, ki jih je prejela na podlagi poziva k podaji predlogov za imenovanje 
nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Tržiški muzej, obravnavala na svoji 5. 
redni seji dne 8.6.2015 in odločila, da Občinskemu svetu Občine Tržič predlaga, da kot 
nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Tržiški muzej imenuje Matevža 
Urbančnika. 
 
Naslednji dan po seji KMVVI je bilo ugotovljeno, da je bil predlog predlagatelja Zagon 
za predlaganega kandidata Matevža Urbančnika osebno oddan v Tajništvu Občinske 
uprave Občine Tržič na dan 5.6.2015, kar pomeni, da je bil oddan prepozno. 
 
Na podlagi te ugotovitve je predsednica KMVVI dne 11.6.2015 sklicala 
korespondenčno sejo, ki je potekala do 15.6.2015 do 12. ure. Do postavljenega roka 
so glasovali štirje člani komisije od petih, in sicer na naslednji način: 
 

Predlog sklepa: Se strinjam Se ne 
strinjam 

Sklep »Občinski svet občine Tržič kot nadomestnega 

člana v Svet javnega zavoda Tržiški muzej imenuje 
MATEVŽA URBANČNIKA.«, ki je bil sprejet na 5. redni 
seji komisije dne 8.6.2015 se razveljavi. 

 
4 x DA  

  

Predlog predlagatelja Zagon za nadomestnega člana v 
Svet javnega zavoda Tržiški muzej je vložen prepozno. 

3 x DA 
1 x nisem 

pristojen, ker 
ne 

razpolagam z 
dokaznim 
gradivom 

  

Občinski svet občine Tržič kot nadomestnega člana v 
Svet javnega zavoda Tržiški muzej imenuje SLAVKA 
BOHINCA. 

    

Občinski svet občine Tržič kot nadomestnega člana v 
Svet javnega zavoda Tržiški muzej imenuje ANDREJO 
POLANŠEK. 

  
4 x DA 

  

 
KMVVI je na podlagi glasovanja odločila, da Občinskemu svetu Občine Tržič predlaga, 
da kot nadomestno članico v Svet javnega zavoda Tržiški muzej imenuje Andrejo 
Polanšek. 
 
 
Pripravila:                                                                              Andreja Potočnik  
Mag. Eka Zehra Cinac                                           Predsednica Komisije za mandatna 
Višja svetovalka II                                                    vprašanja, volitve in imenovanja                    
 
 


