
 

 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

Občina Tržič · Urad za finance · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 19 · fax: 04 597 15 20 
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · internet: www.trzic.si 

davčna št.: 23676264 ·  matična št.: 5883547 

Številka: 032-0005/2010 
Datum:  23.11.2012 
 
 

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

v torek, 20.11.2012 ob 18.30 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 17. redne seje KMVVI z dne 23.10.2012, 
2. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Osnovna šola Bistrica, 
3. Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Dom Petra Uzarja, 
4. Oblikovanje predloga za višino sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov 

Občinskega sveta Občine Tržič za leto 2013 in 2014, 
5. Razrešitev članice uredniškega odbora glasila Tržičan, 
6. Razno. 

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

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
 
K 1. točki – Potrditev zapisnika 17. redne seje KMVVI z dne 23.10.2012: 
 
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 17. redne seje. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je 
predsednik KMVVI dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 17. seje KMVVI z dne 23.10.2012. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 



 
K 2. točki – Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Osnovna šola Bistrica: 
 
Ker v mesecu novembru 2012 poteče mandat članom Sveta zavoda Osnovne šole Bistrica je 
KMVVI z dopisom dne 25.10.2012 pozvala politične stranke in liste, ki so zastopane v 
Občinskem svetu Občine Tržič, k oddaji predlogov za imenovanje treh novih članov Sveta 
javnega zavoda Osnovne šole Bistrica. Do postavljenega roka 19.11.2012 je komisija prejela 
naslednje predloge: 
 

  Predlagani član Predlagatelj 

     

1. Željka Ferjan, Kovorska cesta 29, 4290 Tržič SDS 

2. Mag. Bogdan Zdovc, Vetrovo 5, 4290 Tržič  Občinska uprava Občine Tržič   

3. Joži Legat, Retnje 12, 4294 Križe SD 

4. Helena Gaberc, Lom pod Storžičem 84, 4290 Tržič  DeSUS   

5. Marija Žnidaršič, Deteljica 8, 4290 Tržič  neznan 
 
 
G. Meglič je najprej vse prejete predloge prebral, nato pa odprl razpravo. 
 
Prisotni so ugotovili, da predlog za Marijo Žnidaršič ni popoln, saj iz njega ni razvidno kdo je 
predlagatelj (ni ne podpisa ne naziva predlagatelja), poleg tega pa ne vsebuje tudi kratke 
obrazložitve predloga, zato se izloči iz izbora. 
G. Gubič je predlagal, da se predlagatelje dodatno opozori, da je potrebno napisati kratko 
obrazložitev.  
G. Grašič je menil, da to ni potrebno, saj je že iz obrazca razvidno, da je to potrebno napisati. 
Poudaril je tudi, da je potrebno upoštevati tudi to ali se bo imenovani član udeleževal sej sveta 
zavoda. 
 
V okviru razprave so člani komisije izbrali tri najprimernejše kandidate. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Za člane Sveta zavoda Osnovne šole Bistrica se v imenovanje Občinskemu svetu Občine 
Tržič predlagajo: mag. Bogdan Zdovc, Željka Ferjan in Helena Gaberc. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 3. točki – Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Doma Petra Uzarja: 
 
KMVVI je prejel obvestilo Doma Petra Uzarja, da se 21.12.2012 izteče mandat članom Sveta 
zavoda Dom Petra Uzarja in da je s strani ustanovitelja zato potrebno v svet zavoda imenovati 
enega predstavnika lokalne skupnosti. KMVVI je z dopisom dne 25.10.2012 pozvala politične 
stranke in liste, ki so zastopane v občinskem svetu Občine Tržič, k oddaji predlogov za 
imenovanje novega člana v Sveta zavoda Dom Petra Uzarja. Do postavljenega roka 19.11.2012 
je komisija prejela naslednje predloge: 
 

  Predlagani član Predlagatelj 

     

1. Marija Lavtar, Retnje 9, 4294 Križe neznan 

2. Janez Remic, Ročevnica 31, 4290 Tržič  DeSUS   

3. Zdenka Maglica, Planinska pot 16, 4294 Križe SD 

4. Helena Plevanč, Zvirče 78, 4290 Tržič  SDS   

5. Miloš Dimic, Senično 111, 4290 Tržič  SDS   

   
 
G. Meglič je najprej vse prejete predloge prebral, nato pa odprl razpravo. 



 
Prisotni so ugotovili, da predlog za Marijo Lavtar ni popoln, saj iz njega ni razvidno kdo je 
predlagatelj (ni ne podpisa ne naziva predlagatelja), poleg tega pa ne vsebuje kratke 
obrazložitve predloga, zato se ne uvrsti v izbor.  
 
Po razpravi in glasovanju za vsakega kandidata posebej je bil oblikovan naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Za članico Sveta zavoda Dom Petra Uzarja se v imenovanje Občinskemu svetu Občine 
Tržič predlaga Helena Plevanč.  
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 4. točki – Oblikovanje predloga za višino sredstev za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič za leto 2013 in 2014 : 
 
G. Meglič je povedal, da je naloga KMVVI predlagati koliko naj bi znašala višina sredstev za 
delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta za leto 2013 in 2014. Za leto 
2012 so znašala 400,00 EUR na svetnika letno. Prisotne je seznanil o ceni posameznega 
tabličnega računalnika, ki je znašala 471,60 EUR/kos, kar pomeni, da je letos iz sredstev 
poplačano 400,00 EUR, preostanek pa bo v letu 2013. G. Meglič je povedal, da župan predlaga 
8% znižanje višine sredstev, ker so se znižale tudi nekatere druge postavke.  
G. Gubič je predlagal še večje znižanje, in sicer na znesek 271,60, tako da bi bilo ob odplačilu 
preostanka zneska za tablične računalnike znižanje 50%. Dejal je, da on tudi ni bil »za«, ko se 
je potrjeval pravilnik o tem.   
G. Meglič je menil, da je predlog župana boljši. Menil je, da bi se bilo potrebno najprej dogovoriti 
kaj bo s tabličnimi računalniki po koncu mandata. 
G. Gubič je dejal, da je to jasno, računalniki se bodo vrnili, dana pa bo možnost odkupa. 
G. Meglič je dejal, da bodo računalniki odplačani iz sredstev za delo svetniških skupin. Cena za 
odkup bi morala biti simbolična. 
G. Grašič se je s tem strinjal, tudi zaradi amortizacijske dobe, ki je 2 leti, nato bodo šli 
računalniki v odpis. 
G. Špehar pa je dodal, da tudi zato, ker bodo imeli svetniki na računalnikih shranjeno tudi 
ogromno osebnih podatkov. 
G. Novkovič je povedal, da je bil »za« pravilnik zaradi stroškov kartuš, tiskanja, kuvert, ki jih 
mora kriti sam, saj lista ne dobiva sredstev kot politične stranke. Zato mora sam kriti te stroške. 
Zaradi lažjega preračunavanja je predlagal znižanje za 10%. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Predlog KMVVI za višino sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Tržič za leto 2013 in 2014 znaša 360,00 EUR na svetnika na 
leto. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 5. točki – Razrešitev članice uredniškega odbora Tržičan: 
 
Predsednik KMVVI je najprej prebral odstopno izjavo ge. Judite Belhar z mesta članice 
uredniškega odbora, ki jo je podala 17.10.2012. Ker je v uredniškem odboru še vedno dovolj 
članov (sedem) in je politično raznovrstna sestava ni potrebe po pozivu za nadomestnega člana 
do konca mandata, ki je še približno eno leto.  
G. Novkovič je predlagal, da se izvoli nadomestnega člana. Komentiral je kriterije za objavo.  
G. Grašič je povedal, da se moraš včasih »prav boriti« za eno stran objave. Kot primer je 
navedel prireditev Tržiške rolke, ki se izvede le enkrat na leto. Povedal je tudi, da je včasih 
težko krajšati tekste, ker se s tem izgubi bistvo. 
 
 



 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga razrešitev ge. Judite Belhar z mesta članice 
uredniškega odbora glasila Tržičan. Izvedejo se volitve za nadomestnega člana.  
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 6. točki – Razno: 
 
G. Meglič je prisotnim prebral elektronsko dopisovanje med g. Ruparjem in g. Zadnikarjem. G. 
Rupar je opozoril, da ne prejema pozivov za podajo predlogov za imenovanja v svete zavodov. 
Ker je enakopraven član občinskega sveta, zahteva, da ga o vsem obveščajo. G. Zadnikar mu 
je odgovoril, da je odločitev o tem komu se pošiljajo pozivi za predloge kandidatov za svete 
javnih zavodov v pristojnosti KMVVI.  
G. Špehar je dejal, da je bil vedno problem, ker pošta nikoli ni prišla do SDS-a. Včasih je prišla 
na Balos, včasih na njegov naslov, lansko leto pa so dovolili, da ima SDS sedež v Ročevnici 
(Gasilski dom). Če je pa on samostojni svetnik bi moral sam obvestiti občinski svet in vse 
pristojne na kateri naslov naj dobi svojo pošto, ne pošto SDS-a.  
G. Grašič je podrobneje komentiral odstop g. Ruparja in g. Pivka iz svetniške skupine SDS v 
povezavi s pravili in delovanjem stranke ter prakso na državni ravni.  
Prisotni so razpravljali o tem ali lahko vsak svetnik, tudi če ni v okviru politične stranke ali liste, 
lahko predlaga kandidate za člane svetov zavodov idr.. 
G. Gubič je menil, da predloge lahko poda vsak svetnik.  
Tudi g. Novkovič je menil, da ima popolnoma enake pravice. 
Prisotni so se strinjali, da se v zvezi s tem pridobi pravno mnenje. 
G. Meglič je menil, da če nekdo izstopi iz stranke, bi moral mesto prepustiti naslednjemu na listi. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na MPJU se naslovi vprašanje v zvezi s statusom svetnika v občinskem svetu, ki izstopi 
iz svetniške skupine, v povezavi z obveščanjem in predlaganjem kandidatov za svete 
javnih zavodov ipd.. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 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 


