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Številka: 032-0003/2014 
Datum:  22.5.2015 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
                4. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

                                                   ki je bila 
v torek, 12.5.2015 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
 
PRISOTNI: Andreja Potočnik, Dušan Bodlaj, Marjan Špehar, Andraž Žitnik 
 
OSTALI PRISOTNI: Metka Keršmanc 
 
ODSOTNI: Klemen Belhar 
 
ZAPISNIK: mag. Eka Zehra Cinac 
 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 15.1.2015; 
2. Razrešitev članice Sveta javnega zavoda Tržiški muzej ge. Mojce Erlah Okoren; 
3. Razrešitev člana Odbora za okolje in prostor g. Dura Hrkalovića; 
4. Razno. 

 

 

Ga. Potočnik je prisotne lepo pozdravila in pričela s sejo. Prisotne je seznanila, da se je g. 
Belhar opravičil in da je danes opravičeno odsoten. Predstavila je predlog dnevnega reda s 
katerim so se prisotni strinjali. 
 
 
K 1. točki – Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 15.1.2015: 
 
Ga. Potočnik je v obravnavo podala zapisnik 3. redne seje z dne 15.1.2015. Na zapisnik ni bilo 

pripomb, zato je ga. Potočnik na glasovanje podala naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
z dne 15.1.2015 

   
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 



 
K 2. točki – Razrešitev članice Sveta javnega zavoda Tržiški muzej ge. Mojce Erlah 
Okoren: 
 
Ga. Potočnik je prebrala dopis ge. Mojce Erlah Okoren v katerem prosi za razrešitev s funkcije 

članice Sveta zavoda v Tržiškem muzeju. Ker ni bilo pripomb je ga. Potočnik na glasovanje 
podala naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga razrešitev ge. Mojce Erlah Okoren kot 
predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Tržiški muzej. 

   
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 3. točki – Razrešitev člana Odbora za okolje in prostor g. Đura Hrkalovića: 
 
Ga. Potočnik je povzela predlog za razrešitev člana Odbora za okolje in prostor g. Đura 
Hrkalovića, ki ga je podal g. Marko Poljanc, predsednik odbora. Ter nato še predlog za 
razrešitev, ki ga je podal Andraž Žitnik, vodja svetniške skupine SDS. Prebrala je še informacije 
ge. Kavčič o terminih sej Odbora za okolje in prostor ter informacijo, da se g. Hrkalović nikoli ni 
opravičil za odsotnost. Nato je besedo predala ge. Keršmanc, podsekretarki za pravne zadeve v 
Občini Tržič. 
 
Ga. Keršmanc je najprej predstavila pravno podlago za odločanje in sicer 31. člen Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Tržič ter 164. člen, ki določa postopek razrešitve. Povedala je, da je 
ključno, da mora biti predlog za razrešitev vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj sedem 
dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima 
pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve. Ga. Keršmanc je predlagala, da se predloga 
za razrešitev pošljeta g. Hrkaloviću in se mu določi ustrezen rok, da se lahko pisno opredeli o 
predlogih za razrešitev.  
 
G. Bodlaj je vprašal na kakšen način se opravi vročitev. 
 
Ga. Keršmanc je povedala, da gre sodna praksa v tej smeri, da članstvo v takih odborih naj ne 
bi bilo pravica, obveznost oz. pravna korist, zato sodno varstvo v upravnem sporu ni 
zagotovljeno. V poslovniku ni opredeljeno, da bi se vročalo po ZUP-u. Zakon o splošnem 
upravnem postopku pa v 4. členu pravi, da se upravni postopek smiselno uporablja v drugih 
javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po tem zakonu, kolikor ta področja 
niso urejena s posebnim postopkom. Meni, da to je javnopravna zadeva. Ga. Keršmanc je 
izpostavila tudi 12. člen poslovnika, ki določa, da mora član sveta ter član delovnega telesa 
pristojnemu organu (Tajništvo Občine Tržič) sporočiti elektronski naslov oz. naslov prebivališča 
na katerega želi prejemati sklice sej, prav tako pa mora sporočiti tudi morebitno spremembo 
elektronskega naslova oziroma naslova prebivališča. Po podatkih občinske uprave g. Hrkalović 
ni sporočil spremembe podatkov. Ga. Keršmanc je prebrala tudi sodno prakso, ki govori, da 
sklepi občinskega sveta o imenovanju ali o razrešitvi članov delovnih teles občinskega sveta 
niso upravni akti, ker ne vsebujejo odločitve o pravici, obveznosti ali koristi. Ker niso upravni 
akti, ni upravnega spora.  
 
Prisotni so se strinjali z vročitvijo po ZUP-u in 8-dnevnim rokom za odgovor.   
 
Ga. Keršmanc je povedala, da bo na podlagi odgovora g. Hrkalovića KMVVI potem oblikoval 
svoj predlog sklepa za občinski svet.  
 
G. Žitnik je dodatno pojasnil kontakte z g. Hrkalovićem in povedal, da ga je žena le enkrat 
opravičila za neudeležbo na seji občinskega sveta. Povedal je, da so on in njegovi svojci imeli 
dovolj možnosti za vzpostavitev kontaktov. Glavni razlog za podajo predloga za razrešitev je ta 
njegova molčečnost.  
 
Ga. Keršmanc je dodala še, da kot pozna zgodbo, se on res ni opravičil za neudeležbo. Če pa 
ima gospod težave oz. so na njegovi strani opravičljivi razlogi, npr. bolezni, je lahko zadeva tudi 
taka, da gospod ne more govoriti.  



 
 
G. Žitnik je pripomnil, da je izostanek od sej neopravičen, zato ker je imel možnost opravičiti se, 
a se ni. V prvem primeru je poslal opravičilo v ženinem imenu županu. Župan je opravičilo 
sprejel. To je opravičilo za eno sejo občinskega sveta. Recipročno velja za seje delovnih teles. 
 
Ga. Keršmanc je povedala, da če so pri gospodu težave, da se npr. ni sposoben razumsko 
odločiti oz. če so take psihične težave je tu lahko tudi tolmačenje, da je on v takem stanju, da se 
ni mogel opravičiti oz. se zmeniti s svojo ženo ali komerkoli, da ga opraviči. Ga. Keršmanc je 
povedala, da pa bi lahko podal tudi izjavo o odstopu.  
 
Na podlagi povedanega je ga. Potočnik na glasovanje podala naslednji   
 
PREDLOG SKLEPA: 
G. Hrkaloviću se posredujeta predloga za razrešitev s pozivom, da se v osmih dneh 
izjavi.  

   
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 4. točki – Razno: 
 
Ga. Cinac je podala informacijo, da se bo po 15.5.2015 začel postopek imenovanja novih 
predstavnikov v Svet Centra za socialno delo. Počakati je potrebno na dopis CSD-ja preden 
pošljemo poziv za predlaganje kandidatov.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.40 uri. 
 

 

Zapisala:                 Predsednica 

Mag. Eka Zehra Cinac Komisije za mandatna vprašanja, 

Višja svetovalka III         volitve in imenovanja 

              Andreja Potočnik 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva 


