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

v torek, 11.2.2014 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 
 
 
PRISOTNI: Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, mag. Klemen GRAŠIČ 
 
ZAPISNIK: Jano Vovk 
 
 
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je vse prisotne lepo pozdravil ter predstavil predlog 
dnevnega reda: 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika 24. redne seje KMVVI z dne 19.11.2013,  
2. Imenovanje odgovornega urednika glasila Tržičan, 
3. Odstop svetnika Občinskega sveta Občine Tržič g. Sebastjana Gubiča in prenos 

mandata na g. Primoža Megliča (obravnava sklepa Občinske volilne komisije), 
4. Razno.  

 
 
Na predlog g. Jana Vovka je g. Meglič predlagal umik 3. točke dnevnega reda, ker mora odstop 
svetnika Občinskega sveta g. Sebastjana Gubiča najprej obravnavati Občinski svet, nato 
Občinska volilna komisija in šele nato KMVVI. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red z vključeno spremembo, da se tretja točka 
predlaganega dnevnega reda umakne. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
K 1. točki – Potrditev zapisnika 24. redne seje KMVVI z dne 19.11.2013: 
 
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 24. redne seje KMVVI.  
 
G. Novkovič je želel zapisnik podrobneje pogledati. Opazil je, da je bila njegova pripomba glede 
g. Erlaha kot člana uredniškega odbora nepravilno definirana.  
 
Predsednik KMVVI je dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 24. seje KMVVI z dne 19.11.2013.  
 



 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 2. točki – Imenovanje odgovornega urednika glasila Tržičan: 
 
Na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 28.11.2013, so občinski svetniki na 
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenovali člane uredniškega 
odbora ter pomočnico odgovornega urednika, niso pa potrdili predloga za odgovornega 
urednika. Zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno objavila poziv 
za posredovanje predlogov za imenovanje odgovornega urednika glasila Tržičan za mandatno 
dobo štirih let ter v pozivu navedla, da je zaželeno, da predlagatelji predložijo tudi kratko vizijo 
programa dela za mandatno dobo štirih let. 
 
Po odprtju prispelih poštnih pošiljk je komisija ugotovila, da je do postavljenega roka 31.1.2014 
prejela naslednje predloge: 
 

  Predlagani kandidat/ka 
Predlagatelj 
 

1. SAŠO PIPAN, Retnje 9b, 4294 Križe 
Skupina treh občanov 
 

2. DAVID AHAČIČ, Zg. Vetrno 39, Križe 
KS Križe, KD Kruh Tržič in 
Društvo upokojencev Tržič    

   
G. Grašič je povedal, da mu je všeč kandidatura g. Pipana, ker je podal tudi svojo vizijo. 
Razočaran je bil nad kandidaturo g. Ahačiča, ki pa svoje vizije ni podal, čeprav je bila zaželena.  
Po nadaljnji razpravi je komisija sklenila, da če zaradi neodločenega izida glasovanja članov 
KMVVI kandidat ne bo izbran, naj o zadevi odloči Občinski svet Občine Tržič.  
G. Špehar se je strinjal z g. Grašičem in povedal, da je nova vizija vprašljiva – kakšen bo odziv 
pri bralcih. G. Pipan je namreč za spremembe, medtem ko bi g. Ahačič vodil glasilo po ustaljeni 
poti naprej.  
 
Prisotni so najprej glasovali o kandidaturi g. Ahačiča. 
 
Predsednik KMVVI je dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot odgovornega urednika glasila 
Tržičan imenuje Davida Ahačiča. 
PRISOTNIH 4 
ZA 3 
PROTI 1 

Sklep je bil sprejet.  
 
 
Po glasovanju je g. Meglič predlagal, da se g. Pipanu zahvalijo za kandidaturo in mu sporočijo, 
da bo ostal v evidenci za morebitni naslednji razpis ter da ga obenem poprosijo, da v Tržičanu 
sodeluje s svojimi prispevki. 
Po razpravi so se člani KMVVI strinjali, da zahvala ni potrebna, ker drugače bi se morali za 
sodelovanje zahvaliti vsem dosedanjim kandidatom. 
 
 
K 3. točki – Razno: 
 
Predsednik KMVVI g. Meglič je prisotnim prebral pismo žene g. Janeza Zazvonila, ki ga je 
poslala županu, v katerem opisuje kako je bil njen mož s strani KMVVI predlagan za prejem 
občinskega priznanja, a ga Občinski svet Občine Tržič ni potrdil.  
Člani KMVVI so bili enotni, da je bilo zavrnjenih še nekaj predlogov, ne samo g. Zazvonil. 
Ugotovili so, da imajo svetniki občinskega sveta o predlaganih kandidatih za priznanja premalo 
podatkov in zato se vsak po svoje odločajo. V izogib takim situacijam bi bilo potrebno za 
vsakega kandidata pred potrditvijo na občinskem svetu podati pojasnila. Predlog KMVVI je, da 
se to pismo predstavi na seji občinskega sveta pod točko Razno in da se opozori na problem, ki 
je naveden v tem pismu. Člani komisije so vsled tega razmišljali, da bi občinskemu svetu morali 



 
poleg kandidatov podati tudi vsa pojasnila glede nominiranih kandidatov. Potrebno je namreč 
utemeljiti predloge za nominirance, kar naj bi opravila KMVVI. 
G. Grašič je opozoril, da člani KMVVI niso enako glasovali na seji KMVVI ter kasneje na seji 
občinskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 

 

Zapisal:                 Predsednik 

 Komisije za mandatna vprašanja, 

Jano Vovk         volitve in imenovanja 

Strokovni sodelavec VI              Janez Meglič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva 

Objava: 

- spletna stran Občine Tržič www.trzic.si  
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