
 

 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 19 · fax: 04 597 15 20 
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Številka: 032-0003/2014 
Datum:  2.3.2016 
 
 
 

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

                                                   ki je bila 
v četrtek, 25.2.2016 ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

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

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 14.12.2015; 

2. Imenovanje predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda 

Knjižnice dr. Toneta Pretnarja (na predlog Kulturniške zbornice Slovenije); 

3. Imenovanje 3 predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Tržič; 

4. Razno. 

 

Ga. Potočnik je prisotne pozdravila in pričela s sejo. Predstavila je predlog dnevnega reda s 

katerim so se vsi prisotni strinjali. 

 

 
 
K 1. točki – Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 14.12.2015: 
 
Ga. Potočnik je v obravnavo podala zapisnik 9. redne seje z dne 14.12.2015. Na zapisnik ni bilo 

pripomb, zato je ga. Potočnik na glasovanje podala naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
z dne 14.12.2015. 

   
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
 



 
K 2. točki – Imenovanje predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet 
Zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja (na predlog Kulturniške zbornice Slovenije): 
 
Občina Tržič je dne 5.1.2016 prejela dopis s strani Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, ki zaproša 
ustanovitelja za imenovanje predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet 
zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja na predlog Kulturniške zbornice. Kulturniška zbornica je 
Slovenije je dne 23.12.2015 predlagala naslednje 3 člane: 

- Tanjo Ahačič, Pod gozdom 19, Tržič, 
- Franca Rozmana, Brezje pri Tržiču 59, Tržič in  
- Jožico Ahačič, Brezje pri Tržiču 45, Tržič. 

 
Ker ni bilo razprave je ga. Potočnik na glasovanje podala naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da  kot predstavnike uporabnikov oz. 
zainteresirane javnosti v Svet Zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja na predlog 
Kulturniške zbornice Slovenije imenuje Tanjo Ahačič, Franca Rozmana in Jožico Ahačič.   

 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 3. točki – Imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Vrtec Tržič: 
 
Komisija je na podlagi poziva, poslanega vsem političnim strankam in listam, zastopanim v 
Občinskem svetu Občine Tržič ter samostojnim svetnikom, do postavljenega roka 23.2.2016 
prejela naslednje predloge, ki jih je ga. Potočnik prisotnim na glas prebrala:  
 

  Predlagani kandidat/ka Predlagatelj 

     

1. NEVENKA COTELJ, Popovo 6, Tržič Občinska uprava Občine Tržič 

2. JANEZ BOGATAJ, Paloviče 15, Tržič SDS  

3. ANŽE PERČIČ, Senično 27, Križe SDS 

4. BOJAN SLATNAR, Kovorska cesta 43, Tržič SDS  

5. ANTON KRAMARIČ, Lom pod Storžičem 10d, Tržič DeSUS 

6. MARIJA LAVTAR, Retnje 9, Križe N.Si  

 
 
Ga. Potočnik je odprla razpravo. 
G. Belhar je povedal, da je pričakoval boljše predloge in da ima težave koga sploh podpreti. 
Razumljivo se mu zdi, da občinska uprava predlaga go. Cotelj in bo ta predlog podprl. Glede na 
slišano, bi podprl še predlog za g. Perčiča. Ne bi pa podprl predloga ge. Lavtar, ker je občinska 
svetnica in se mu ne zdi v redu, da se to meša. 
G. Žitnik je povedal, da se mu zdi v redu, da je ena predstavnica občinske uprave. Škoda se mu 
zdi, ker ni predlogov g. Belharja in SMC, da bi se lažje odločali. Glede ge. Lavtar ima prav tako 
zadržke. Podprl bo dva predlagana kandidata SDS-a. 
G. Špehar je pove dal, da bi prav tako podprl predstavnico občinske uprave, g. Perčiča ter g. 
Kramariča, ki je tudi delal v vzgoji. 
G. Bodlaj se je strinjal s predlogom občinske uprave, ki pozna problematiko. Ter predlogom za 
g. Perčiča. Osebno se mu predlog za go. Lavtar ne zdi sporen. Podprl bi pa tudi g. Kramariča, 
če bo taka odločitev. 
Ga. Potočnik je povedala, da je g. Perčič najmlajši med kandidati. In da se ji zdi škoda, ker ni 
predloga kakšne mlade mamice. Imamo pa mladega očeta. Pomembno se ji zdi, da lahko 
nekdo, ki ima otroka sodeluje pri samem programu vrtca in delovanju. Strinja se s predlogom 
občinske uprave ter g. Kramaričem. 
 



 
Vsak posamezni predlog se je podal na glasovanje, pri čemer so kandidati dobili naslednje 
število glasov: 

- Nevenka Cotelj: 5 ZA 
- Janez Bogataj: 1 ZA 
- Anže Perčič: 5 ZA 
- Bojan Slatnar: 0 ZA; 1 vzdržan 
- Anton Kramarič: 4 ZA, 1 PROTI 
- Marija Lavtar: 1 ZA, 3 PROTI 

 
Na podlagi razprave je ga. Potočnik na glasovanje podala naslednji predlog sklepa 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot predstavnike ustanovitelja v Svet 
zavoda Vrtec Tržič imenuje Nevenko Cotelj, Anžeta Perčiča in Antona Kramariča. 

 
PRISOTNIH 5 
ZA 4 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 3. točki – Razno: 
 
Ga. Potočnik je povedala, da bo naslednja seja komisije 7.3.2016 ob 17. uri. 
Ga. Cinac je povedala, da bo na dnevnem redu obravnava predlogov za imenovanje članov 
Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Tržič. Poziv k podaji 
predlogov je bil poslan društvom, zvezi kulturnih društev in posameznikom s področja kulturnih 
dejavnosti, in sicer na način, da se je poziv posredoval ZKO z zaprosilom, da ga posredujejo 
svojim članom. Hkrati se je poziv objavil tudi na spletni strani občine. Voli se 5 članov. Člane 
sveta imenuje direktor JSKD na predlog lokalnih skupnosti z območja izpostave. Rok za podajo 
predlogov je 4.3.2016. Sam postopek pa določa Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti. 
 
G. Bodlaj je pod to točko izpostavil tudi pismo g. Žiga Planinca, ki ga je naslovil na člane 
komisije v zvezi z njegovo kandidaturo v Svet zavoda CSD. Nanaša se v glavnem nanj. Meni, 
da ni naredil nič narobe. Povedal je, da mu bo odgovoril. Zanima pa ga tudi mnenje ostalih 
članov. 
G. Žitnik je povedal, da meni, da je večina stvari v pismu osebne narave in misli, da je smiselno, 
da tole razčistita med sabo. 
G. Belhar je dejal, da iz tega pisma izhaja tudi, da smo imeli na izbiro kandidata, ki je vrhunsko 
kompetenten, potrjena pa je bila kandidatka, ki je komaj kompetentna in da tega ne bi smeli 
narediti. Gre sicer za politično imenovanje, a morajo izbirati kompetentne ljudi.   
G. Špehar je opozoril na zasedenost kandidata, na podlagi česar so se tudi odločali. 
Ga. Potočnik je dejala, da tu delujejo kot politična telesa in imajo svoje politične odločitve, vsak 
se odloča po svoji vesti in argumentira, kot želi. Ona mu je takrat svojo podporo namenila. Če g. 
Bodlaj meni, da je osebno napaden ali da je g. Planinc užaljen, predlaga, da se to pogovorita. 
Se je pa zdi fino, da potrjujejo najboljše ljudi, pri tem pa ima vsak svoje kriterije.  
G. Žitnik je spomnil na to, da se ni mogel odločiti in situacije, ko se nekdo zadrži. On ni bil ne 
proti, ne za. Za naprej se je potrebno dogovoriti kako se takim situacijam izogniti.  
Prisotni so razpravljali o možnostih, da bi se kandidati sami predstavili na seji komisije.  
G. Žitnik je omenil možnost, da bi glas predsednice v primeru neodločenega glasovanja 
prevladal.  
Ga. Cinac je povedala, da če želijo obstaja možnost, da komisija sprejme poslovnik o delu 
komisije, kjer se glasovanje podrobneje opredeli. 
G. Belhar je poudaril tri odgovornosti članov, to je, da se udeležijo, da se odločijo in da v svete 
pridejo najbolj kompetentni ljudje.  
G. Žitnik je poudaril, da je komisija politični organ, tako kot občinski svet, kar mnogi pozabljajo.  
G. Belhar je dejal, da se bo v nadaljevanju strokovno odločal. 
G. Špehar je dejal, da se v primeru g. Planinca nismo politično odločili, ampak iz praktičnih 
razlogov.  
Ga. Cinac je predlagala, da naj kot predlagatelji podajajo dobre predloge, t.j. kandidate, ki se 
spoznajo na področje dela in da hkrati predloge argumentirano utemeljijo.  



 
G. Bodlaj je povedal, da je sigurno, da če nekdo predlaga nekega kandidata, da se sigurno 
trudi, da bi bil čim bolj kompetenten. Je pa od njega tudi za pričakovati, da ga zagovarja in da 
zanj glasuje. Tako so naredili tudi oni.  
Ga. Potočnik je povedala, da je bil problem, ker ni samo pohvalil svoje kandidatke, ampak je 
diskreditiral g. Planinca.  
G. Bodlaj je spomnil go. Potočnik, da je na kocu seje prosil, da naj mu prenese, da naj ne bo 
užaljen in da naj še vedno sodeluje s CSD-jem. 
G. Žitnik je dodal, da bi bilo lažje, če bi se kandidati lahko predstavili in bi se mogoče drugače 
odločil. Odločitev bi bila lažja. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 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 


