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Z A P I S N I K 
 

1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  
 ki je bila v četrtek 22.12.2022 ob 15.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
 
 
PRISOTNI: Drago Zalar, Andraž Žitnik, Drago Zadnikar, Miroslav Dežman, Jaka Jankovec 
 
OSTALI PRISOTNI: župan Peter Miklič 
 
ODSOTNI: - 
 
ZAPISNIK: Metka Keršmanc 
 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED: 
 

1. Izvolitev predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  
2. Pozivi k podaji predlogov za imenovanje v Nadzorni odbor Občine Tržič ter delovna 

telesa Občinskega sveta Občine Tržič,   
3. Razno. 

 
 
 
K 1. točki – Izvolitev predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
Župan Peter Miklič je vse prisotne najprej lepo pozdravil in jim čestital za izvolitev v komisijo.  
 
Župan je ugotovil, da so na seji prisotni vsi člani komisije, ki so bili potrjeni na konstitutivni seji 
občinskega sveta. Predlagal je, da izmed sebe izvolijo predsednika oz. predsednico. Prisotne je 
vprašal, če je kakšen predlog. 
Vsi prisotni so bili enotni in so za predsednika predlagali g. Draga Zalarja.  
 
Ker ni bilo nobenih drugih predlogov je župan na glasovanje podal naslednji  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Za predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje g. 
Drago Zalar. 
 
PRISOTNIH  5 
 

 

ZA 4 
PROTI 0 

 

http://www.trzic.si/


 
Sklep je bil sprejet.  
 
Župan je g. Zalarju čestital in mu predal besedo. 
 
G. Zalar se je zahvalil za izkazano zaupanje in predstavil predlog dnevnega reda seje, katerega 
so člani komisije prejeli skupaj z vabilom. Člani komisije so se s predlaganimi točkami dnevnega 
reda strinjali. 
 
Po pozivu predsednika komisije, če je potrebno morda na dnevni red uvrstiti še kako točko, je 
ga. Keršmanc pojasnila, da je prejšnja KMVVI na svoji 27. redni seji, ki je bila 12.10.2022 
obravnavala Predloge za imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem   prometu 
v občini Tržič, pri čemer pa iz razloga, ker SPV deluje kot strokovno posvetovalno telo 
Občinskega sveta Občine Tržič (2. odst. 1. člena Odloka) in ker so bile za dne 20.11.2022 
razpisane lokalne volitve, prejšnja KMVVI ni pozvala k podaji predlogov za predstavnika 
Občinskega sveta Občine Tržič, ker je ocenila, da je potrebno počakati na konstituiranje novega 
Občinskega sveta Občine Tržič. Sedaj, ko je to rešeno, je potrebno pripraviti tudi Poziv k podaji 
predlogov za imenovanje predstavnika Občinskega sveta Občine Tržič v SPV. 
 
Nadalje je ga. Keršmanc pojasnila, da je Občina Tržič dne 8.12.2022 prejela poziv Regionalne 
razvojne agencije Gorenjske, glede predloga za nadomestnega kandidata za člana Razvojnega 
sveta gorenjske regije, z rokom do 1.3.2023. 
 
Nadalje je ga. Keršmanc pojasnila, da je KMVVI dne 9.12.2022 prejela obvestilo g. Dušana 
Bodlaja, podžupana, ki je opravljal funkcijo župana Občine Tržič, da se bo po poteku mandata 
podžupana, tj. dne 9.12.2022 upokojil, ter da je upravičen do odpravnine ob upokojitvi in da 
naslovni organ naproša za izdajo akta o le-tej. 
 
V nadaljevanju je ga. Keršmanc še pojasnila, da je skladno z navodilom direktorja že pripravila 
osnutek sklepa o odmeri sorazmernega dela letnega dopusta  za Dušana Bodlaja. 
 
Predsednik komisije g. Zalar je nato predlagal razširitev dnevnega reda in sicer je predlagal, da 
se dodajo 4 točke dnevnega reda, od tč. 3 do tč. 6, točka Razno pa se preštevilči v tč. 7, tako 
da se razširjeni dnevni red glasi:   
 
RAZŠIRJENI DNEVNI RED:  
 

1. Izvolitev predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  
2. Pozivi k podaji predlogov za imenovanje v Nadzorni odbor Občine Tržič ter delovna 

telesa Občinskega sveta Občine Tržič,   
3. Poziv k podaji predlogov za imenovanje predstavnika Občinskega sveta Občine Tržič v 

SPV, 
4. Poziv k podaji predlogov za nadomestnega kandidata za člana Razvojnega sveta 

gorenjske regije, 
5. Sklep o sorazmernem delu letnega dopusta za g. Dušana Bodlaja, 
6. Odpravnina ob upokojitvi g. Dušana Bodlaja, 
7. Razno. 

 
Vsi prisotni so se s predlaganim razširjenim dnevnim redom strinjali. 
 
 K 2. točki – Pozivi k podaji predlogov za imenovanje v Nadzorni odbor Občine Tržič ter 
delovna telesa Občinskega sveta Občine Tržič  
 
G. Zalar je povedal, katera delovna telesa določa Statut in koliko članov imajo. In sicer: 
 

- Odbor za družbene dejavnosti, 7 članov; 
- Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 5 članov; 
- Odbor za okolje in prostor, 5 članov; 
- Komisija za proračun in zaključni račun, 3 člani; 
- Statutarno pravno komisijo, 5 članov; 

 
G. Zalar je povedal še, da je treba imenovati tudi Nadzorni odbor Občine Tržič, ki ima 5 članov. 
 
Povedal je, da je potrebno izdati poziv za podajo predlogov, ki se pošlje nosilcem list,  
posameznim svetnikom in objavi na spletni strani Občine Tržič. 
 
Po razpravi je g. Zalar dal na glasovanje naslednji  



 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Pripravi se poziv za posredovanje predlogov za imenovanje članov v delovna telesa 
občinskega sveta: Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, Odbor za okolje in prostor, Komisijo za proračun in zaključni 
račun, Statutarno pravno komisijo. Poziv se posreduje nosilcem list, posameznim 
svetnikom in objavi na spletni strani Občine Tržič. Rok za podajo predlogov je 6.1.2023. 
 
PRISOTNIH  5 
 

 

ZA 5 
PROTI 0 

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
in še naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Pripravi se poziv za posredovanje predlogov za imenovanje članov v Nadzorni odbor 
Občine Tržič. Poziv se posreduje nosilcem list, posameznim svetnikom in objavi na 
spletni strani Občine Tržič. Rok za podajo predlogov je 6.1.2023. 
 
PRISOTNIH  5 
 

 

ZA 5 
PROTI 0 

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
K točki 3 - Poziv k podaji predlogov za imenovanje predstavnika Občinskega sveta 
Občine Tržič v SPV 
 
G. Zalar je ga. Keršmanc pozval, da naj obrazloži zadevo. Ga. Keršmanc je povedala, da je bil v 
Uradnem listu RS, št. 63/22 objavljen Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v Občini Tržič (v nadaljevanju: Odlok). V 10. členu Odloka je določeno, da 
mora biti konstituiranje novega SPV skladno s tem odlokom izvedeno do 1. 1. 2023. Sestava 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Tržič (v nadaljevanju: SPV) je 
določena v 3. členu Odloka, ki določa, da ima SPV osem članov ter da ga sestavljajo 
predstavniki organov, organizacij in institucij z območja Občine Tržič, katerih dejavnost je 
usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer po en predstavnik: 
1. Občinskega sveta Občine Tržič, 
2. Policijske postaje Tržič, ki opravlja naloge na področju prometa, 
3. Komunale Tržič d.o.o., ki opravlja naloge na področju vzdrževanja cest, 
4. Medobčinskega inšpektorata Kranj, 
5. javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, 
6. civilne družbe s področja prometa, 
7. Občinske uprave Občine Tržič iz Urada za okolje in prostor in 
8. Občinske uprave Občine Tržič iz Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti. 
 
V 4. členu Odloka je določeno, da člane SPV imenuje Občinski svet Občine Tržič na podlagi 
predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki pozove organe, 
organizacije in institucije iz prvega odstavka 3. člena Odloka, da podajo predloge za imenovanje 
članov SPV. Člani SPV se imenujejo za mandatno dobo štirih let. 
 
G. Zalar je povedal, da so bili vsi člani SPV že imenovani, razen predstavnika Občinskega sveta 
Občine Tržič, ker je takratna KMVVI ocenila, da je potrebno počakati na konstituiranje novega 
Občinskega sveta Občine Tržič. Sedaj, ko je to že urejeno, je potrebno pripraviti Poziv k podaji 
predlogov za imenovanje predstavnika Občinskega sveta Občine Tržič v SPV. Poziv se pošlje 
nosilcem list in samostojnim svetnikom. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Pripravi se poziv k podaji predlogov za imenovanje predstavnika Občinskega sveta 
Občine Tržič v SPV. Rok za podajo predlogov je 6.1.2023. 
 
PRISOTNIH  5 
 

 



 
ZA 5 
PROTI 0 

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
K 4. točki - Poziv k podaji predlogov za nadomestnega kandidata za člana Razvojnega 
sveta gorenjske regije 
 
Na poziv g. Zalarja je ga. Keršmanc pojasnila, da je Občina Tržič dne 8.12.2022 prejela poziv 
Regionalne razvojne agencije Gorenjske, glede predloga nadomestnega kandidata za člana 
Razvojnega sveta gorenjske regije, z rokom do 1.3.2023. Člani komisije so se seznanili z 
vsebino predmetnega poziva in po pozivu predsednika komisije g. Zalarja opravili kratko 
razpravo. 
 
Po razpravi je g. Zalar dal na glasovanje naslednji: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani komisije so se seznanili s pozivom Regionalne razvojne agencije Gorenjske z dne 
8.12.2022 in sklenili, da se zadeva kot točka dnevnega reda uvrsti na naslednjo sejo 
KMVVI. 
 
PRISOTNIH  5 
 

 

ZA 5 
PROTI 0 

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
K 5. točki - Sklep o sorazmernem delu letnega dopusta za g. Dušana Bodlaja 
 
Člani komisije so se seznanili s tem, da je potrebno sprejeti še sklep o odmeri sorazmernega 
dela letnega dopusta za g. Dušana Bodlaja. 
 
G. Zalar je podal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se Sklep glede sorazmernega dela letnega dopusta za g. Dušana Bodlaja, ki je  
kot priloga sestavni del tega zapisnika.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pooblašča predsednika komisije 
g. Draga Zalarja za podpis tega sklepa. 
 
 
PRISOTNIH           5 
  
ZA 5 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet.  
 
K 6. točki - Odpravnina ob upokojitvi g. Dušana Bodlaja 
 
Na poziv g. Zalarja je ga. Keršmanc pojasnila, da je KMVVI dne 9.12.2022 prejela obvestilo g. 
Dušana Bodlaja, bivšega podžupana, ki je opravljal funkcijo župana Občine Tržič, da se bo po 
poteku mandata podžupana, tj. dne 9.12.2022 upokojil, ter da je upravičen do odpravnine ob 
upokojitvi in da naslovni organ naproša za izdajo akta o le-tej. 
 
G. Zalar je podal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Do naslednje seje KMVVI se v skladu s predpisi pripravi ustrezen akt glede odpravnine 
ob upokojitvi za g. Dušana Bodlaja in se zadeva kot točka dnevnega reda uvrsti na 
naslednjo sejo KMVVI. 
 
PRISOTNIH           5 
ZA 5 



 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
K 7. točki - Razno 
 
Pod točko Razno je g. Zadnikar izpostavil, da po njegovi oceni ni v redu, da prejšnja KMVVI na 
spletni strani Občine Tržič ni objavljala zapisnikov sej KMVVI, da imajo vsa ostala delovna 
telesa občinskega sveta zapisnike objavljene, KMVVI pa ne. 
Na poziv g. Zalarja so člani komisije opravili razpravo in odločili, da naj pravna služba preveri ali 
obstajajo pravne ovire glede objav zapisnikov in če pravnih ovir ni, da se bodo zapisniki 
objavljali.  
    
Nadalje je g. Zadnikar izpostavil vprašanje dostopnosti gradiva, ki je podlaga za odločanje 
KMVVI.  
Po opravljeni razpravi so bili člani komisije soglasni, da se k vabilu za sejo KMVVI priložijo tudi 
dopisi oz. gradiva, ki so podlaga oz. glede katerih bo KMVVI odločala na seji, ter zapisnik 
prejšnje seje KMVVI. 
V zvezi s tem je predsednik komisije podal svoj razmislek v zvezi z varovanjem osebnih 
podatkov in v zvezi s tem je tekla razprava, da so člani komisije kot svetniki že podpisali eno 
izjavo o varovanju osebnih podatkov in zastavilo se je vprašanje, če bi bilo morda smiselno, da 
bi glede delovanja KMVVI podpisali še dodatno izjavo. 
 
G. Zadnikar je še izpostavil, da je potrebno pripraviti preglednico za vse javne zavode oz. 
institucije, s podatkom o izteku mandatov, s čimer se je predsednik komisije g. Zalar strinjal, in 
prav tako ostali člani komisije.   
 
Seja je bila zaključena ob 17.10 uri. 
 

Zapisala:                 Predsednik 

Metka Keršmanc, Komisije za mandatna vprašanja, 

višja svetovalka za pravne zadeve         volitve in imenovanja 

              Drago Zalar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Vložiti: 

- v zadevo 




