KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0005/2010
Datum: 15.11.2013

ZAPISNIK
23. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v ponedeljek, 14.10.2013 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 22. redne seje KMVVI z dne 11.6.2013 in 1. izredne seje KMVVI z
dne 12.9.2013,
2. Imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Tržič,
3. Imenovanje članov Uredniškega odbora glasila Tržičan,
4. Imenovanje članov Sveta zavoda Tržiški muzej – 2 predstavnika ustanovitelja,
5. Imenovanje članov Sveta zavoda Tržiški muzej – 2 predstavnika uporabnikov oz.
zainteresirane javnosti,
6. Imenovanje nadomestnega člana v Odbor za prostor in okolje,
7. Imenovanje Komisije za proračun in zaključni račun – informacija,
8. Imenovanje direktorja Komunale Tržič d.o.o.,
9. Razno.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 1. točki – Potrditev zapisnika 22. redne seje KMVVI z dne 11.6.2013 in 1. izredne seje
KMVVI z dne 12.9.2013:
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 22. redne seje KMVVI.
Ker ni bilo pripomb, je predsednik KMVVI dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 22. seje KMVVI z dne 11.6.2013.
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PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 1. izredne seje KMVVI ter spomnil zakaj se je komisija
izredno sestala (imenovanje članov v Komisijo za proračun in zaključni račun). Povedal je tudi
zakaj predlog na seji Občinskega sveta Občine Tržič ni bil sprejet. Prisotni so razpravljali o
razlogih za to, t.j. ker naloge te komisije niso določene, ter o nalogah, ki bi jih ta komisija morala
opravljati in številu članov.
G. Gubič je povedal, da je ustanovitev te komisije predlagal z namenom, da se ta komisija v
sestavi predstavnikov svetniških skupin sestane pred sprejemom proračuna, da se le-ta uskladi
in se usklajen sprejme na seji občinskega sveta.

KMVVI je sprejela sklep:
Ga. Cinac preveri magnetogram seje Občinskega sveta Občine Tržič v delu, ki se nanaša
na razpravo oz. odločitev občinskega sveta o nadaljnjem postopanju glede imenovanja
članov v Komisijo za proračun in zaključni račun.
G. Grašič je predlagal, da župan lahko pred sejo občinskega sveta ne glede na komisijo skliče
vodje svetniških skupin na usklajevanje in se proračun že usklajen obravnava na seji.
G. Gubič je dejal, da če bi bila oblikovana komisija, bi bilo to obvezujoče.
G. Meglič je spomnil na Statut Občine, da v njem ni tako določeno kar se tiče te komisije in
članstva. Povedal je tudi, da je potrebno naloge komisije opredeliti v poslovniku.
G. Novkovič je dejal, da je bilo na seji občinskega sveta rečeno, da se najprej določijo naloge
komisije, potem pa se ponovi postopek imenovanja članov, kar pomeni vse od začetka. Dejal je,
da naj bi komisija sodelovala pri pripravi proračuna, zato ni smiselno, da so v njej zunanji člani.
G. Meglič je zaključil, da zadeva miruje, dokler se naloge komisije ne uredijo v poslovniku.
G. Meglič je dal na glasovanje naslenji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 22. seje KMVVI z dne 11.6.2013 z naslednjimi popravki:
- K 1. točki se doda pojasnilo, da se je g. Novkovič vzdržal glasovanja, zato ker
naloge Komisije za proračun in zaključni račun niso opredeljene.
- Popravi se besedilo predloga sklepa v okviru 1. točke, tako da se glasi:
»Občinskemu svetu Občine Tržič se v imenovanje v Komisijo za proračun in
zaključni račun predlagajo: Slavko Bohinc, Sebastijan Gubič, Andreja Potočnik,
Frančišek Grašič in Jurij Erlah.«
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 2. točki – Imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Tržič:
Predsednik KMVVI g. Meglič je uvodoma povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja z javno objavo poziva v glasilu Tržičan in na spletni strani Občine Tržič ter
pisno oz. elektronsko pozvala vse politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu
Občine Tržič, ter samostojne svetnike, in druge, da posredujejo svoje predloge za imenovanje
članov v Občinsko volilno komisijo Občine Tržič. sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi
namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali
izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se
imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
Po odprtju prispelih poštnih pošiljk je komisija ugotovila, da je do postavljenega roka 30.9.2013
prejela naslednje predloge za predsednika oz. namestnika predsednika OVK:

Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

RENATA GODNJOV ŠPIK, Tavčarjeva ulica 22, Kranj

SDS

2.

ADELA BLAGOTINŠEK, Koroška cesta 5, Tržič

Župan

ter naslednje predloge za člane OVK oz. njihove namestnike:
Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

BOJAN ŽNIDARŠIČ, Podvasca 22, Tržič

Pozitivna Slovenija

2.

BOJAN VRHOVNIK, Visoče 13, Tržič

Pozitivna Slovenija

3.

OLGA KALOPER, Pod Slemenom 34, Križe

Pozitivna Slovenija

4.

MATEJA H. MALOVRH, Potarje 30, Tržič

SDS

5.

VINCENC LAVTAR, Retnje 9, Križe

NSi

6.

Mag. ERNA ŠTEFE, Za jezom 20, Tržič

Zares

7.

ERIKA GUBIČ, Vrtna ulica 1, Križe

SD

8.

IVANKA PERNUŠ, Loka 101, Tržič

DeSUS

9.

ZINAJDA ĆEHIĆ, Kovaška ulica 3, Tržič

LDS

Prisotni so najprej razpravljali o kandidatkah za predsednico in namestnico predsednice OVK.
G. Grašič je go. Godnjov Špik predlagal za predsednico zaradi preteklih izkušenj z delom v
OVK.
G. Špehar je za predsednico predlagal go. Blagotinšek zaradi dolgoletnih izkušenj kot pravnica.
Po razpravi je g. Meglič dal na glasovanje predlog ge. Blagotinšek za predsednico OVK,
katerega so podprli 3 člani komisije. Predlog ge. Godnjov Špik za namestnico predsednice OVK
je podprlo 5 članov komisije.
Prisotni so nato razpravljali o predlogih kandidatov za člane in namestnike članov OVK.
G. Gubič je predlagal, da med večimi predlogi enega predlagatelja izberemo samo en predlog.
G. Meglič se je strinjal in dejal, da je predlog na mestu. Prebral je tri predloge Pozitivne
Slovenije. Člani komisije so se strinjali za se v izbor uvrsti le predlagani kandidat g. Vrhovnik.
G. Špehar je predlagal, da ker sta SDS in LDS v občinskem svetu največji stranki, naj bosta
poleg predsednice in namestnice v OVK še člana obeh strank.
Prisotni so predlagali, da se kandidatka predlagatelja Zares ne uvrsti v izbor, saj stranka ni več
zastopana v občinskem svetu.
G. Gubič je predlagal, da naj bosta kandidata LDS in SDS namestnika člana, ker sta iz njihovih
vrst že predsednica OVK in njena namestnica.
G. Meglič je po razpravi dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Tržič imenuje:
- za predsednico Občinske volilne komisije Občine Tržič ADELO BLAGOTINŠEK,
- za namestnico predsednice Občinske volilne komisije Občine Tržič RENATO GODNJOV
ŠPIK,
- za člane Občinske volilne komisije Občine Tržič ERIKO GUBIČ, VINCENCA LAVTARJA
in IVANKO PERNUŠ,
- za namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Tržič BOJANA VRHOVNIKA,
MATEJO HAFNER MALOVRH in ZINAJDO ĆEHIĆ.

PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 3. točki – Imenovanje članov Uredniškega odbora glasila Tržičan:
Predsednik KMVVI g. Meglič je uvodoma povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja z javno objavo poziva v glasilu Tržičan in na spletni strani Občine Tržič ter
pisno oz. elektronsko pozvala vse politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu
Občine Tržič, ter samostojne svetnike, in druge, da posredujejo svoje predloge za imenovanje
članov v uredniški odbor glasila Tržičan. Glasilo Občine Tržič ima odgovornega urednika,
pomočnika odgovornega urednika in člane uredništva, ki skupaj tvorijo uredniški odbor.
Po odprtju prispelih poštnih pošiljk je komisija ugotovila, da je do postavljenega roka 30.9.2013
prejela naslednje predloge za odgovornega urednika oz. pomočnika odgovornega
urednika:
Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

SEBASTJAN ERLAH, Kriška cesta 11, 4290 Tržič

SDS

2.

DEJAN OGRINEC, Brezje pri Tržiču 35, Tržič

Slovensko rodovno gibanje

ter naslednje predloge za člane uredniškega odbora:
Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

JANA JENKO, Preska 1, Tržič

DeSUS

2.

SERGEJA VALJAVEC, Kovorska cesta 1, Tržič

Župan OT

3.

PETRA HLASNIK, Kovorska cesta 29, Tržič

Občinska uprava OT

4.

IRMA LIPOVEC, Deteljica 9, Tržič

Podžupanja OT

Prisotni so razpravljali o prejetih predlogih.
G. Grašič je dejal, da je urednik tisti, ki ureja glasilo, ne piše in poudaril izkušnje g. Erlaha.
G. Gubič je predlagal g. Ogrinca za odgovornega urednika.
Člani komisije o omenili poglede g. Erlaha v nekaterih njegovih pisanjih.
G. Grašič je povedal, da pač piše tako kot misli in da se spušča v polemike tako z levimi, kot z
desnimi.
G. Meglič je po razpravi dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Tržič imenuje:
- za odgovornega urednika glasila Tržičan DEJANA OGRINCA,
- za pomočnika odgovornega urednika glasila Tržičan SEBASTJANA ERLAHA,
- za člane uredniškega odbora glasila Tržičan JANO JENKO, SERGEJO VALJAVEC,
PETRO HLADNIK in IRMO LIPOVEC.

PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 4. točki – Imenovanje članov Sveta zavoda Tržiški muzej – 2 predstavnika
ustanovitelja:
Predsednik KMVVI g. Meglič je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja pisno oz. elektronsko pozvala vse politične stranke in liste, zastopane v Občinskem
svetu Občine Tržič, ter samostojne svetnike, da posredujejo svoje predloge za imenovanje dveh
predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Tržiški muzej.

Po odprtju prispelih poštnih pošiljk je komisija ugotovila, da je do postavljenega roka 30.9.2013
prejela naslednje predloge:
Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

JANEZ MRAK, Virje 10, Tržič

LDS

2.

FRANC KAVČIČ, Iženkovo 9, Kovor, Tržič

DeSUS

3.

MOJCA ERLAH, Kriška cesta 11, Tržič

SDS

G. Meglič je po razpravi dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Tržič kot dva predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Tržiški
muzej imenuje MOJCO ERLAH in FRANCA KAVČIČA.

PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki – Imenovanje članov Sveta zavoda Tržiški muzej – 2 predstavnika uporabnikov
oz. zainteresirane javnosti:
Predsednik KMVVI g. Meglič je uvodoma povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pisno oz. elektronsko pozvala vse politične stranke in liste, zastopane v
Občinskem svetu Občine Tržič, ter samostojne svetnike, da posredujejo svoje predloge za
imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda Tržiški
muzej.
Po odprtju prispelih poštnih pošiljk je komisija ugotovila, da je do postavljenega roka 30.9.2013
prejela naslednje predloge:
Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

DARJA JERNEJC, Brezje 35, Tržič

Slovensko rodovno gibanje

2.

DAVID AHAČIČ, Zg. Vetrno 39, Križe

ZKO Občine Tržič

3.

JANEZ KAVAR, Pod slemenom 7, Križe

Društvo upokojencev Tržič

4.

VERENA ŠTEKAR-VIDIC, Simona Gregorčiča 21, Radovljica

Župan Občine Tržič

5.

VERENA ŠTEKAR-VIDIC, Simona Gregorčiča 21, Radovljica

ZKO Občine Tržič

Člani komisije so izpostavili strokovnost ge. Štekar Vidic.
G. Meglič je po razpravi dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot dva predstavnika
uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda Tržiški muzej predlaga JANEZA
KAVARJA in VERENO ŠTEKAR-VIDIC. Kulturniško zbornico Slovenije bo na podlagi
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo zaprosila za predlog teh dveh članov
predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda Tržiški muzej.

PRISOTNIH
ZA

5
5

PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 6. točki – Imenovanje nadomestnega člana v Odbor za prostor in okolje:
Predsednik KMVVI g. Meglič je uvodoma povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pisno oz. elektronsko pozvala vse politične stranke in liste, zastopane v
Občinskem svetu Občine Tržič, ter samostojne svetnike, da posredujejo svoje predloge za
imenovanje nadomestnega člana v Odbor za prostor in okolje.
Po odprtju prispelih poštnih pošiljk je komisija ugotovila, da je do postavljenega roka 30.9.2013
prejela naslednje predloge:
Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

BORIS BIZJAK, Purgarjeva ulica 8, Tržič

SD

2.

SLAVKO KRKOČ, Spodnje Vetrno 7, Križe

SDS

G. Meglič je po razpravi dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Tržič kot nadomestnega člana v Odbor za prostor in okolje imenuje
BORISA BIZJAKA.

PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 7. točki - Imenovanje Komisije za proračun in zaključni račun – informacija:
G. Meglič je povedal, da je komisija o tem razpravljala že v okviru 1. točke pri razpravi o
potrditvi zapisnika 1. izredne seje.

K 8. Točki - Imenovanje direktorja Komunale Tržič d.o.o.:
G. Meglič je povedal, da KMVVI niti ni pristojna za vodenje tega postopka. Menil je, da če je
župan imenoval komisijo za izbor direktorja, potem je tudi župan predlagatelj točke na seji
občinskega sveta.
Člani komisije so se strinjali, da oni niso pristojni za odločanje o imenovanju direktorja in da je
bolje, da točko na občinskem svetu predlaga župan in občinska uprava.
G. Gubič je menil, da direktorja imenuje župan, občinski svet pa se s tem samo seznani.
G. Grašič je podal primer razpisa nekega javnega zavoda, kjer so se prijave poslale KVIAZ-u in
jih je tudi obravnaval.
G. Meglič je povedal, da v tem primeru občinski svet poda soglasje. Povedal je, da je dilema
samo ali je predlagatelj župan ali KMVVI.

KMVVI je sprejel sklep:
Občinska uprava do 18.10.2013 preveri, če je imenovanje direktorja Komunale Tržič
d.o.o. v pristojnosti KMVVI. Če je, KMVVI po potrebi obravnava to točko pol ure pred sejo
Občinskega sveta Občine Tržič, ki bo 24.10.2013.

K 9. točki – Razno:
V okviru te točke ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21.20 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

