KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0005/2010
Datum: 20.1.2014

ZAPISNIK
24. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 19.11.2013 ob 18.00 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 23. redne seje KMVVI z dne 14.10.2013,
2. Imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda
Tržiški muzej,
3. Odstop svetnika Občinskega sveta Občine Tržič g. Pavla Ruparja in prenos mandata
na g. Janeza Ančimerja (obravnava sklepa Občinske volilne komisije),
4. Imenovanje članov Uredniškega odbora glasila Tržičan,
5. Predlogi za podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2013,
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 23. redne seje KMVVI z dne 14.10.2013:
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 23. redne seje KMVVI.
Ker ni bilo pripomb, je predsednik KMVVI dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 23. seje KMVVI z dne 14.10.2013.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki – Imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v
Svet zavoda Tržiški muzej:
G. Meglič je članom komisije prebral soglasje oz. predlog Kulturniške zbornice Slovenije za
imenovanje dveh članov predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda
Tržiški muzej, in sicer za Vereno Štekar-Vidic in Janeza Kavarja.
G. Meglič je na glasovanje dal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot predstavnika uporabnikov oz.
zainteresirane javnosti v Svet zavoda Tržiški muzej imenuje Vereno Štekar-Vidic in
Janeza Kavarja.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 3. točki – Odstop svetnika Občinskega sveta Občine Tržič g. Pavla Ruparja in prenos
mandata na g. Janeza Ančimerja (obravnava sklepa Občinske volilne komisije):
G. Meglič je prebral sklep Občinske volilne komisije.
G. Meglič je na glasovanje dal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot nadomestnega člana Občinskega
sveta Občine Tržič namesto Pavla Ruparja imenuje Janeza Ančimerja.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Gubič je predlagal, da se zadeva umesti pod 3. točko dnevnega reda seje občinskega sveta,
da lahko svetnik potem že sodeluje na seji.

K 4. točki – Imenovanje članov Uredniškega odbora glasila Tržičan:
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
članov Uredniškega odbora glasila Tržičan. Poziv je bil ponovljen, ker občinski svet ni potrdil
prvotnega predloga.
Po odprtju prispelih poštnih pošiljk je komisija ugotovila, da je do postavljenega roka 15.11.2013
prejela naslednje predloge za odgovornega urednika:
Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

DAVID AHAČIČ, Zg. Vetrno 39, Križe

Jožica Koder

2.

DAVID AHAČIČ, Zg. Vetrno 39, Križe

KS Križe in KD Kruh Tržič

3.

ANA BITEŽNIK, Paloviče 19, Tržič

Lista za razvoj športa in kulture

4.

DEJAN OGRINEC, Brezje pri Tržiču 35, Tržič

Slovensko rodovno gibanje

ter naslednje predloge za pomočnika odgovornega urednika:

Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

PETRA HLADNIK, Kovorska 29, Tržič

Jožica Koder

2.

SEBASTJAN ERLAH, Kriška cesta 11, Kovor

SDS

3.

PETRA HLADNIK, Kovorska 29, Tržič

Župan

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

Predlagatelj

1.

JANA JENKO, Preska 1, Tržič

DeSUS

2.

MATEJA DOLŽAN, Pot na Bistriško planino 18a

Jožica Koder

3.

IRMA LIPOVEC, Deteljica 9, Tržič

Podžupanja OT

4.

MARINKA KENK-TOMAZIN, Sebenje 49d, Križe

Jožica Koder

5.

SERGEJA VALJAVEC, Kovorska 1, Tržič

Župan

6.

SAŠO BOROJEVIČ, Zvirče 84, Tržič

Luka Renar

Predsednik KMVVI g. Meglič je najprej predstavil oz. prebral predloge za odgovornega urednika
glasila Tržičan ter nato odprl razpravo.
G. Špehar je povedal, da ima g. Ogrinec že toliko zadolžitev, da je vprašanje koliko se bo lahko
aktivno spustil v vsakega Tržičana. Ge. Bitežnik ne pozna, zato ne bo komentiral. G. Ahačič pa
je bil že eno leto urednik in nismo ga kritizirali. Povedal je tudi, da je Tržičan časopis in ne revija
in da je do sedaj nosil opise dogajanj. Do sedaj je bil časopis za vse, čeprav mogoče vsem ni
bilo vse všeč.
G. Grašič je povedal, da ni za predlog g. Ahačiča, ker se zadnjič na razpis za Uredniški odbor ni
prijavil in se je raje na prijavil na razpis za člana Sveta zavoda Tržiški muzej. Tam ni bil izbran,
zato se je prijavil tukaj. Povedal je tudi, da mu pri g. Ahačiču ni všeč, da nekatere članke zelo
krajša oz. ima določene zahteve. Povedal je, da mu je všeč ideja g. Ogrinca ter obrazložil zakaj.
Izpostavil je, da bi s tem tudi mlade spodbudili k bolj aktivnejšemu branju.
G. Meglič je dejal, da se mladi poslužujejo drugih medijev. In da se mu zdi, da so Tržičani vzeli
časopis za svojega in da jim tak, kot je, kar odgovarja. Res pa je, da ga prebirajo malo bolj
starejši. Starejših je vedno več in je potrebno tudi na to gledati. Tudi pohvale so.
G. Grašič je poudaril, da ni mislil, da bo to zdaj samo revija in samo za mlade. Iz prijave je
razbral, da bi pritegnil še nekaj več mladih pri prebiranju. Ostal bi v istih gabaritih, le da gre za
dve stopnički višje in da se delček bolj usmeri na mlade.
G. Novkovič je povedal, da bi se glede na predstavitev odločil za g. Ogrinca. Povedal je kaj po
njegovem mnenju manjka v Tržičanu.
G. Meglič je povedal, da je način dela tak, da Tržičan nima novinarja. In da sedaj deluje na tak
način, da ljudje pač pošiljajo prispevke in se ti prispevki objavljajo. Za tak način dela, kot pravijo,
pa bi potreboval človeka za to.
G. Grašič je dejal, da ga moti to, da če nekoga izbereš za urednika, drugega ne moreš dati za
člana uredniškega odbora in tako enega zelo pomembnega na tem področju izgubiš.
G. Meglič je dejal, da je vprašanje, če sta dva zelo aktivna, kako se bosta ujela po konceptu.
Povedal je nekaj besed o g. Ahačiču in sicer, da je on nadomestil prejšnjega urednika in kot je
dobil informacije so bili z njegovim delom zadovoljni in se je kot urednik dobro izkazal in je tudi
delo teklo lepo naprej. Vprašal je, če se odločamo, da bi Tržičan ostal tak, kot je do sedaj s
takimi vsebinami in takim načinom dela. Ne ve pa, če lahko sedaj odločamo o drugem konceptu
dela in drugačnimi stroški. G. Meglič je dejal, da bi predlagal g. Ahačiča, da se zagotovi
nemoteno delo naprej.
Člani komisije so glasovali za vsakega kandidata posebej in ker so bili glasovi izenačeni, je
predsednik KMVVI po razpravi na glasovanje ponovno dal vsak predlog posebej.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot odgovornega urednika glasila
Tržičan imenuje Davida Ahačiča.
PRISOTNIH
5
ZA
2
PROTI
2
Sklep ni bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot odgovornega urednika glasila
Tržičan imenuje Dejana Ogrinca.
PRISOTNIH
5
ZA
3
PROTI
2
Sklep je bil sprejet.
Člani KMVVI o tretjem predlogu niso glasovali, ker ni bilo potrebno.
Predsednik KMVVI g. Meglič je nato predstavil oz. prebral predloge za pomočnika urednika
glasila ter nato odprl razpravo.
G. Meglič je povedal, da je bila ga. Hladnik do sedaj pomočnica in da se v glavnem vse stvari
odvijajo v TPIC-u. Zaradi načina dela bi bilo primerno, da je ga. Hladnik še naprej pomočnica
urednika. Menil je, da je potrebno dati prednost službi, ki bi tehnično izvajala stvari.
G. Novkovič je menil, da kljub temu, mora občinska uprava poskrbeti za tehnično izvedbo in da
to ni samo naloga pomočnika urednika.
G. Meglič je povedal, da ni zagovornik, da se celoten vrh menja, saj neka povezava mora biti.
Če bi vse na novo postavljali in menjali, ne ve če bo to plodno delo.
G. Špehar je dejal, da bi želel vedeti koliko sredstev se dobi iz reklam, ki so v Tržičanu.
Prisotni so razpravljali o predlogih, ki so bili podani ob prvem razpisu in ki jih občinski svet ni
potrdil.
G. Grašič je dejal, da bo podprl svoj predlog.
G. Meglič je predlagal, da se podpre predlog ge. Hladnik.
G. Meglič je po razpravi na glasovanje podal vsak predlog posebej.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot pomočnico odgovornega urednika
glasila Tržičan imenuje Petro Hladnik.
PRISOTNIH
5
ZA
2
PROTI
1
Sklep je bil sprejet.
O predlogu g. Erlaha se ni glasovalo, ker ni bilo potrebe.
Predsednik KMVVI g. Meglič je predstavil oz. prebral še predloge za člane uredniškega odbora
glasila ter nato odprl razpravo.
G. Meglič je predlagal, da se predlog za člane uredniškega odbora sprejme »v paketu«, o
čemer so se ostali člani strinjali, zato je g. Meglič na glasovanje podal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot člane uredniškega odbora glasila
Tržičan imenuje Jano Jenko, Matejo Dolžan, Irmo Lipovec, Marinko Kenk-Tomazin,
Sergejo Valjavec in Saša Borojeviča.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Novkovič je predlagal, da se tudi g. Erlaha predlaga za člana uredniškega odbora, da se ga
vključi in se tudi njemu poda možnost; kritika je tudi dobrodošla.
Predlog ni bil sprejet. G. Meglič je povedal, da je prav, da se držimo pravil. Če pa bo potrebno,
da povečamo število članov, se lahko izvede razpis. Povedal je tudi, če bo današnji predlog na
občinskem svetu potrjen, bo tudi g. Erlah lahko dobil prostor v Tržičanu za članke.
K 5. točki – Predlogi za podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2013:

G. Meglič je predstavil razpis za podelitev priznanj občine Tržič, ki je bil objavljen v 7. številki
glasila Tržičan dne 1.10.2012. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je poleg
objave V GLASILU Tržičan in na spletnih straneh občine k podaji predlogov tudi pisno povabila
vse politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu, ter samostojne svetnike.
Do postavljenega roka 4.11.2013 je komisija prejela naslednje predloge za častnega občana
občine Tržič:

1.

Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

VINKO GRAŠIČ, Snakovška cesta 62, Križe

Župan in sopredlagatelji

ter naslednje predloge za plaketo občine Tržič:
Predlagani kandidat/ka

Predlagatelj

1.

JOŽE KLOFUTAR

Direktor občinske uprave

2.

MARIJA (MARINA) BOHINC, Srednja pot 14, Kovor

JSKD, OI TRŽIČ

3.

POLONCA MOHORČIČ, Podvasca 39, Tržič

OŠ Križe

4.

PGD KOVOR

Župan

5.

PGD KOVOR

KS Kovor

6.

PGD TRŽIČ

Župan

ter naslednje predloge za diplomo občine Tržič:
Predlagani kandidat/ka (posamično)

Predlagatelj

1.

MARJETA KOKALJ, Leše

Draga Justin

2.

JANEZ ZAZVONIL

OŠ Križe

3.

ALEŠ RUTAR, predsednik PGD Kovor

KS Kovor

4.

SARA RUČIGAJ

Župan

Predlagani kandidat/ka (kolektivno)

Predlagatelj

1.

Zakonca JANČIČ in ekipa planinske koče Dobrča

Župan

2.

Podjetje MIGI, Bistrica pri Tržiču

Župan

Predsednik KMVVI je prebral oz. predstavil vse prejete predloge ter odprl razpravo.
Prisotni so se strinjali, da občinskemu svetu predlagajo, da plaketo občine Tržič podeli PGD
Tržič. V nadaljevanju so se odločali med predlogoma Jože Klofutar in Marina Bohinc.
G. Meglič je predlagal glasovanje po kandidatih in na glasovanje podal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da plaketo občine Tržič podeli Mariji
(Marini) Bohinc.
PRISOTNIH
5
ZA
3
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Člani KMVVI so nadaljevali z obravnavo predlogov za podelitev diplom občine Tržič. Strinjali so
se, da se za podelitev priznanja predlaga Janeza Zazvonila. Po razpravi o ostalih kandidatih, so
se kandidati strinjali o Alešu Rutarju kot drugem predlogu za podelitev priznanja posamezniku.
Člani KMVVI so se strinjali, da zakonca Jančič in ekipo Dobrče ter podjetje MIGI predlagajo za
podelitev diplome (kolektivno).

Člani KMVVI so nadaljevali z obravnavo predloga za častnega občana občine Tržič. Predlog so
s podpisi podprle tudi krajevne skupnosti.
G. Meglič je na glasovanje podal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot častnega občana občine Tržič
imenuje Vinka Grašiča.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 6. 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

