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Z A P I S N I K 
 

1. konstitutivne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  
ki je bila 

v ponedeljek, 10.11.2014 ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 
 
 
 
PRISOTNI: Dušan Bodlaj, Marjan Špehar, Andreja Potočnik, Klemen Belhar, Andraž Žitnik 
 
OSTALI PRISOTNI: župan mag. Borut Sajovic 
 
ODSOTNI: - 
 
ZAPISNIK: mag. Eka Zehra Cinac 
 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Konstituiranje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  
2. Priprava pozivov k podaji predlogov za imenovanje v Nadzorni odbor Občine 

Tržič ter delovna telesa Občinskega sveta Občine Tržič, 
3. Dogovor o načinu dela Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
 
 
K 1. točki – Konstituiranje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Župan mag. Borut Sajovic je vse prisotne najprej lepo pozdravil. Dejal je, da je bila na 
konstitutivni seji občinskega sveta storjena napaka, ko je bila imenovana tudi predsednico 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s čemer so kršili obstoječi Statut. Zato 
je predlagal, da se ravna po zakonu in se komisija ponovno konstituira. Dejal je, da bo o tem 
obvestil tudi občinski svet na naslednji seji, ki bo 4.12.2014. 
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. 
G. Bodlaj je za predsednico predlagal go. Potočnik, ker je na seji dobila večino glasov, tudi 
večino glasov tistih, ki tam sedijo.  
 
Ker ni bilo nobenih drugih predlogov je župan na glasovanje podal naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Za predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje 
Andrejo Potočnik. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.  



 
 
Župan je ge. Potočnik čestital in se opravičil za spodrsljaj.  
Župan je povedal katera delovna telesa je potrebno ustanoviti ter prisotne seznanil, da je 
Poslovnik občinskega sveta v osnutku že pripravljen ter, da ga namerava v naslednji seji 
občinskega sveta predložiti v obravnavo. Če želijo lahko čas do 4.12.2014 izkoristijo in 
ustanovijo komisijo ali njeno vlogo prevzamejo vodje svetniških skupin ter poslovnik na nekaj 
sestankih uskladijo in ga na prvi seji sprejmejo. 
Župan je besedo predal ge. Potočnik. 
 
Ga. Potočnik je prisotne pozdravila in se zahvalila za podporo. Povedala je, da je ob prebiranju 
statuta in poslovnika opazila, da je precej neusklajenih zadev. Vprašala je, če se že ve kdo so 
vodje svetniških skupin.  
Župan je povedal kdo so vodje. Izpostavil je vprašanje pošiljanja pošte v elektronski obliki ali 
klasični. 
G. Belhar je povedal, da kar se prisotnih tiče je še boljše elektronsko pošiljanje. 
Ga. Cinac je povedala, da se svetniške skupine ustanovijo z zapisnikom. 
G. Belhar se je strinjal, da se poslovnik v velikih točkah razlikuje od statuta. Povedal je, da sta 
zakon in statut nad poslovnikom. Držati se je potrebno le-teh in ne poslovnika. Menil je, da je 
potrebno poslovnik čim prej sprejeti. 
Župan je povedal, da so bili v prejšnjo Komisijo za statut in poslovnik imenovani člani, ki niso bili 
svetniki in niso poznali delovanja občinskega sveta. Predlagal je, da se v Statutarno pravno 
komisijo sedaj imenujejo vodje svetniških skupin, se že prej uskladijo glede vsebine Poslovnika 
in ga morebiti na prvi seji že obravnavajo. Povedal je, da lahko, ko posredujejo podatke o vodjih 
svetniških skupin, skliče usklajevalni sestanek, pred sestankom pa jim posreduje osnutek 
poslovnika. 
G. Belhar je vprašal ali je nujno, da poslovnik obravnava Statutarno pravna komisija. 
Župan je odgovoril, da ne ter da je le dve tretjini navzočih svetnikov potrebno za sprejem 
poslovnika. 
 
Prisotni so sprejeli naslednje sklepe: 

- Občinski upravi se do 13.11.2014 posredujejo obvestila o vodjih svetniških 
skupin.  

- Občinska uprava do 14.11.2014 vsem vodjem svetniških skupin posreduje 
osnutek Poslovnika.  

- Usklajevalni sestanek svetniških skupin se izvede 19.11.2014 s pričetkom ob 19. 
uri. 

 
Ga. Cinac je opozorila da je potrebno upoštevati, da mora biti gradivo svetnikom posredovano 
10 dni pred sejo. 
 
 
 
K 2. točki – Priprava pozivov k podaji predlogov za imenovanje v Nadzorni odbor Občine 
Tržič ter delovna telesa Občinskega sveta Občine Tržič: 
 
Ga. Potočnik je prebrala katera stalna delovna telesa določa Statut. Povedala je, da če prav 
razume se komisija odloči tudi ali bo sploh imenovala vsa delovna telesa. 
Župan je povedal, da je Komisija za zaključni račun in proračun v predlogi zapisana, vendar 
nikoli ni bila ustanovljena. Če pa bo želja, jo bodo. 
G. Belhar je menil, da če je po Statutu to stalno delovno telo, je komisijo potrebno ustanoviti. Da 
ne bi naknadno delali poziva še za to.  
G. Bodlaj je menil, da če bodo v njej imenovani člani iz svetniških skupin, ki bodo proračun že 
obravnavali, se bo podvajalo, kar je izguba časa. 
Župan je predlagal, da se ustanovijo delovna telesa, ki smo jih do sedaj imeli. O Komisiji za 
proračun in zaključni račun pa se razmisli ob izdelavi poslovnika in se takrat izda poziv, če bo 
potrebno. 
G. Belhar je izrazil zadržek. Predlagal je, da se izda poziv za vse komisije ter obrazložil svoj 
zadržek.  
 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednja sklepa: 

- Vodjem svetniških skupin se po elektronski pošti posreduje poziv, da podajo 
predloge za imenovanje članov v Nadzorni odbor ter vsa delovna telesa 
Občinskega sveta Občine Tržič, za kar poskrbi občinska uprava. Občinska uprava 
pripravi poziv do 12.11.2014. Rok za podajo predlogov se določi do 21.11.2014. 

-  KMVVI se na naslednji seji sestane 24.11.2014 ob 18.00. 



 
G. Špehar je vprašal, če bodo na seji 24.11.2014 obravnavali tudi predloge za občinske 
nagrajence. 
Župan je odgovoril da bodo. 
 
 
 
K 3. točki – Dogovor o načinu dela Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja: 
 
Ga. Potočnik je povzela, da je potrebno najprej sprejeti poslovnik ter da obveščanje poteka po 
elektronski pošti.  
 
Prisotni so sprejeli sklep: 

- Ga. Cinac članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
posreduje kontaktne podatke o članih te komisije. 

 
Prisotni so razpravljali o izpolnjevanju pogojev za člane Nadzornega odbora. 
 
Župan je podal informacijo, da je imenoval podžupana g. Dušana Bodlaja ter da je na mizi 
gradivo. Povedal je, da sklep o določitvi plače in plačila podpiše predsednik KMVVI. Župan je 
povedal, katera dela naj bi podžupan opravljal ter da bomo imeli kasneje mogoče še 
nepoklicnega podžupana za družbene dejavnosti. 
Podžupan se je zahvalil za zaupanje in povedal nekaj besed. 
 
Župan je povedal, da je pripravljeno tudi obvestilo o članih v svetih javnih zavodov, ki je na mizi. 
 
Ga. Potočnik je izpostavila vprašanje o Davidu Ahačiču kot svetniku in hkrati glavnemu uredniku 
Tržičana. 
Ga. Cinac je podala informacijo, da je bilo vprašanje v zvezi s tem že poslano pristojnemu 
ministrstvu ter da se čaka odgovor. 
 
Župan je izpostavil, da so bili vsi (imenovani v svete javnih zavodov) imenovani kot predstavniki 
občinskega sveta ter poudaril pomanjkanje komunikacije, saj pred sejami niso povprašali 
kakšno je mnenje oz. stališče ustanovitelja. Predlagal je, da bi predstavnike ustanovitelja s 
poslovnikom zavezali k sprotnemu poročanju o svojem delu ter pridobivanju stališč 
ustanovitelja.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.55 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 


