KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0005/2010
Datum: 27.8.2013

ZAPISNIK
22. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 11.6.2013 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 21. redne seje KMVVI z dne 18.2.2013,
2. Razrešitev člana Odbora za okolje in prostor, g. Dolenc Matjaža,
3. Razrešitev urednice in članice uredniškega odbora glasila Tržičan, ge. Kristine Kavčič,
4. Nadomeščanje predsednice Občinske volilne komisije s strani podpredsednika g. Kikla
– informacija,
5. Sklep o letnem dopustu župana za leto 2013 – potrditev,
6. Poziv k podaji predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije, Uredniškega
odbora glasila Tržičan in Sveta zavoda Tržiški muzej – informacija,
7. Razno.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 1. točki – Potrditev zapisnika 21. redne seje KMVVI z dne 18.2.2013:
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 21. redne seje KMVVI.
Ker ni bilo pripomb, je predsednik KMVVI dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 21. seje KMVVI z dne 18.2.2013.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
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

K 2. točki – Razrešitev člana Odbora za okolje in prostor, g. Dolenc Matjaža:
G. Meglič je podal uvodne besede glede razrešitve člana. Ker ni bilo razprave je na glasovanje
del naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga razrešitev g. Dolenec Matjaža kot člana
Odbora za okolje in prostor.

PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 3. točki – Razrešitev urednice in članice uredniškega odbora glasila Tržičan, ge.
Kristine Kavčič:
G. Meglič je podal uvodne besede glede razrešitve urednice glasila Tržičan ter prebral izjavo
ge. Kavčič. Ugotovil je, da je go. Kavčič že lansko leto, ko je bila na porodniškem dopustu,
nadomeščal g. David Ahačič ter da bi to delo lahko nadaljeval in tako ne bi spreminjali sestave
odbora, ker se mandat odboru izteka. Jeseni bo objavljen poziv za podajo predlogov za sestavo
celotnega Uredniškega odbora glasila Tržičan, zato nima smisla zdaj pozivati k imenovanju
nadomestnega člana. Na podlagi tega je predsednik KMVVI na glasovanje dal naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga razrešitev ge. Kristine Kavčič kot urednice
in članice Uredniškega odbora glasila Tržičan.
ter
PREDLOG SKLEPA:
Poziv za imenovanje nadomestnega člana v Uredniški odbor glasila Tržičan se ne izda.
Mnenje KMVVI je, da uredniško delo do izteka mandata odbora lahko nadaljuje g. David
Ahačič.

PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklepa sta bila sprejeta.
G. Grašič je izpostavil vprašanje plačila uredniku in vprašal kolikšna je ta nagrada in ali je
možno, da tudi drugi člani odbora nekaj dobijo.
Ga. Cinac je povedala, da urednica prejme nagrado 150,00 EUR in opisala kakšno je njeno
delo.
G. Špehar je predlagal možnost, da bi urednik razdelil znesek nagrade članom procentualno
glede na delo posameznih članov.
G. Grašič je menil, da bi bila to motivacija za ostale člane in bi se tako odgovorno urednico oz.
urednika razbremenilo.
G. Gubič je menil, da o tem ne more odločati KMVVI, ampak direktor občinske uprave ali župan.
Lahko se pa poda predlog.
G. Novkovič je omenil primer, ko so mu dvakrat krajšali objavljeni tekst. Povedal je, da
enostavno ne moreš notri dati tistega, kar bi želel. Omenil je tudi, da so objavili velik dogodek, ki
je potekal 9 nedelj zapored, a dobili toliko prostora kot npr. za en pohod.
G. Grašič je povedal, da se je tudi on večkrat že razburjal zaradi tega in izpostavil primer
člankov o planinskih izletih.

K 4. točki – Nadomeščanje predsednice
podpredsednika g. Kikla - informacija:

Občinske

volilne

komisije

s

strani

Predsednik KMVVI je spomnil, da je odstopno izjavo ge. Šolinc (predsednice OVK) že potrdil
občinski svet. Povedal je, da je g. Kikel pripravljen nadomeščati go. Šolinc do izteka mandata.
G. Meglič je podal informacijo, da bo septembra objavljen poziv za predlaganje kandidatov v
Občinsko volilno komisijo.
Člani komisije so se seznanili z informacijo, da je g. Kikel pripravljen nadomeščati go.
Šolinc do izteka mandata Občinske volilne komisije.

K 5. točki – Sklep o letnem dopustu župana za leto 2013 – potrditev:
Predsednik KMVVI je podal uvodne informacije in dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Potrdi se Sklep o letnem dopustu župana za leto 2013.

PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 6. točki – Poziv k podaji predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije,
Uredniškega odbora glasila Tržičan in Sveta zavoda Tržiški muzej – informacija:
Predsednik KMVVI je predstavil kako sta bila poziva za imenovanje članov Občinske volilne
komisije in Uredniškega odbora glasila Tržičan objavljena v glasilu Tržičan ob imenovanju
sedanje sestave (leta 2009). Predlagal je, da bi se poziva za novo sestavo objavila v Tržičanu,
ki izide septembra 2013. Prisotni so razpravljali o rokih za predlaganje kandidatur in možnih
terminih sej občinskega sveta.
Člani komisije so sklenili, da se poziva k podaji predlogov za imenovanje članov
Občinske volilne komisije in Uredniškega odbora glasila Tržičan, objavita v Tržičanu, ki
izide septembra 2013. Poziv k podaji predlogov za nagrade in priznanja pa v Tržičanu, ki
izide oktobra 2013.
K 7. točki – Razno:
Ga. Cinac je podala informacijo, da smo od Tržiškega muzeja prejeli dopis, v katerem nas
seznanjajo z ugotovitvenim sklepom Sveta JZ Tržiški muzej. V skladu z mnenjem MPJU z dne
20.3.2013, je svet zavoda na 14. redni seji sprejel ugotovitveni sklep o razrešitvi dveh članov
sveta. Podsekretarka za pravne zadeve ga. Keršmanc je pripravila pravno mnenje na kakšen
način se izvolijo člani Sveta zavoda Tržiški muzej, v katerem ugotavlja, da tudi za imenovanje 2
predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti poziv k podaji predlogov kandidatov poda
KMVVI. KMVVI tudi obravnava prispele predloge in se odloči katera dva kandidata bo
predlagala. Nato KMVVI posreduje dopis Kulturniški zbornici, da naj na podlagi 19. in 43. člena
ZUJIK predlaga tista 2 kandidata, za katere se je odločila KMVVI. Ko KMVVI prejme predlog
Kulturniške zbornice, pripravi predlog občinskemu svetu za imenovanje.
G. Meglič je povedal, kako je to potekalo včasih.
Člani komisije so sklenili, da se poziv k podaji predlogov za imenovanje dveh
predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti Sveta zavoda Tržiški muzej, objavi
v Tržičanu, ki izide septembra 2013.

Seja je bila zaključena ob 19.55 uri.

Zapisala:
mag. Zehra Eka Cinac
Višja svetovalka III

Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Janez Meglič

Poslati:
- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vložiti:
- zbirka dok. gradiva
Objava:
- spletna stran Občine Tržič www.trzic.si

