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

v ponedeljek, 17.12.2012 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 18. redne seje KMVVI z dne 20.11.2012, 
2. Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Ljudska univerza Tržič, 
3. Poziv KMVVI pri evidentiranju kandidatov za članstvo v svetih javnih zavodov – mnenje 

MPJU,  
4. Elektronsko sporočilo ge. Judite Belhar – odgovor Občinske uprave Občine Tržič 
5. Razno (elektronsko pošiljanje pozivov pri evidentiranju kandidatov v svete javnih 

zavodov, imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Tržiški muzej, …). 
 
 
G. Meglič je predlagal umik 4. točke dnevnega reda, ker bo občinska uprava še ni pripravila 
odgovora in ga bo pripravila do naslednje seje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
 
K 1. točki – Potrditev zapisnika 18. redne seje KMVVI z dne 20.11.2012: 
 
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 18. redne seje. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je 
predsednik KMVVI dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 18. seje KMVVI z dne 20.11.2012. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 



 
K 2. točki – Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Ljudska univerza Tržič: 
 
KMVVI je prejel obvestilo Ljudske univerze Tržič, da 11.12.2012 poteče 4-letni mandat članoma 
Sveta zavoda Ljudska univerza Tržič, ki sta bila imenovana s strani ustanovitelja. Ker je 
potrebno v svet zavoda imenovati dva nova predstavnika lokalne skupnosti je KMVVI je z 
dopisom dne 21.11.2012 pozvala politične stranke in liste, ki so zastopane  v občinskem svetu 
Občine Tržič, k oddaji predlogov za imenovanje dveh novih članov v Sveta zavoda Ljudska 
univerza Tržič. Do postavljenega roka 10.12.2012 je komisija prejela naslednje predloge: 
 

  Predlagani član Predlagatelj 

     

1. Matija Polajnar, Podljubelj 110, 4290 Tržič Občinska uprava OT 

2. Marjan Herak, Koroška 22, 4290 Tržič  DeSUS   

   
G. Meglič je najprej vse prejete predloge prebral, nato pa odprl razpravo. 
Ker je potrebno imenovati dva kandidata, prejeta pa sta le dva predloga je predsednik KMVVI s 
strinjanjem ostalih članov dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Za člane Sveta zavoda Ljudska univerza Tržič se v imenovanje Občinskemu svetu Občine 
Tržič predlagajo: Matija Polajnar in Marjan Herak. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 3. točki – Poziv KMVVI pri evidentiranju kandidatov za članstvo v svetih javnih zavodov 
– mnenje MPJU: 
 
G. Meglič je povzel mnenje MPJU, ki pravi, da je pošto potrebno pošiljati tudi svetnikoma, ki sta 
izstopila iz svetniških skupin in delujeta kot samostojna občinska svetnika. 
G. Špehar je dodal, da naj najprej sporočita kam naj se jima pošilja. 
 
Člani KMVVI so sprejeli naslednji sklep: 
 
Samostojnim svetnikom se prav tako posredujejo pozivi za evidentiranje kandidatov za 
članstvo v svetih javnih zavodov, vendar morajo le-ti najprej sporočiti na kateri naslov in 
na kakšen način se jim pozivi pošiljajo. 
 
 
K 5. točki – Razno: 
 
G. Meglič je poudaril, da je v zvezi z elektronskim načinom pošiljanja pozivov za evidentiranje 
kandidatov za članstvo v svetih javnih zavodov namen današnje seje, da se dogovorijo na 
kakšen način se bodo pozivi pošiljali v nadaljevanju (ali ostajajo pri dosedanjem načinu ali se 
bodo pošiljali elektronsko). 
G. Gubič je predlagal naj se naslovnike vpraša na kakšen način želijo prejemati pozive.  
G. Grašič je dejal, da želi prejemati elektronsko. Prav tako g. Špehar, g. Gubič in g. Novkovič.   
 
Člani KMVVI so sprejeli naslednji sklep: 
 
Pozivi za evidentiranje kandidatov za članstvo v svetih javnih zavodov se pošiljajo 
elektronsko. Za go. Alenko Bradač pa se preveri, če se strinja z elektronskim prejemom 
pozivov.   
 
G. Meglič je nadaljeval z razpravo o imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda Tržiški 
muzej. Na prejšnji seji občinskega sveta je bil namreč potrjen odstop ge. Anke Markič, ki jo je 
predlagal ustanovitelj. G. Meglič je dejal, da odgovora s strani občinske uprave še niso prejeli. 
Ni znano trenutno stanje v Svetu zavoda Tržiški muzej, saj se ne ve ali je svet legitimno 
konstituiran ter kakšni so mandati članov. Vprašanje je ali bi poziv vseeno dali ven ali 
počakamo, da se stanje najprej ugotovi. O tem mora podati odgovor občinska uprava.  



 
Prisotni so razpravljali o tem kdaj poteče mandat članom sveta zavoda. Težava je, ker je bil svet 
na novo konstituiran leta 2012. 
G. Gubič je predlagal, da se s pozivom počaka.  
G. Meglič se je s tem strinjal. Lahko da potem ne bodo potrebne nadomestne volitve, ampak se 
bo svet na novo konstituiral. Kakorkoli, najprej je potrebno mnenje občinske uprave. Potrebno je 
ugotoviti ali je svet zavoda pravilno postopal. 
 
Člani KMVVI so sprejeli naslednja sklepa: 
 
Počaka se s pozivom za evidentiranje kandidatov v Svet zavoda Tržiški muzej. 
 
ter  
 
V mesecu januarju 2013 bo sklicana seja KMVVI v zvezi s problematiko Sveta zavoda 
Tržiški muzej, na kateri bodo prisotni tudi direktor občinske uprave g. Zadnikar, 
direktorica Tržiškega muzeja ga. Babšek, ga. Judita Belhar in pravnica občinske uprave.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 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 


