
 

 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
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Številka: 032-0003/2014 
Datum:  30.11.2016 
 
 

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

                                                   ki je bila 
v ponedeljek, 7.11.2016 ob 15.15 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
PRISOTNI ČLANI: Marjan Špehar, Andraž Žitnik, Dušan Bodlaj, Klemen Belhar 
 
ODSOTNI: Andreja Potočnik 
 
ZAPISNIK: mag. Eka Zehra Cinac 
 
 
 
G. Bodlaj je prisotne pozdravil in podal informacijo, da je ga. Potočnik opravičeno odsotna in da 

če se strinjajo, bo on vodil sejo. Prisotni so se strinjali in g. Bodlaj je pričel s sejo. Predstavil je 

predlog dnevnega reda.  

 
PREDLAGANI DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 10.10.2016; 

2. Imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole 

Bistrica; 

3. Sredstva za delovanje svetniških skupin za leto 2017 in 2018; 

4. Soglasje k imenovanju direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o.; 

5. Razno. 

 

G. Bodlaj je predlagal, da ker predlog za imenovanje direktorja podjetja Komunale Tržič d.o.o. 

še ni prejet, se 4. točka s predlaganega dnevnega reda umakne in se obravnava na naslednji 

seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Prisotni člani so se strinjali, zato je g. Bodlaj na glasovanje podal nov predlog dnevnega reda, o 

katerem so člani glasovali. 

 

PREDLOG SKLEPA: 
Dnevni red 17. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se 
glasi: 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 10.10.2016; 

2. Imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole 

Bistrica; 

3. Sredstva za delovanje svetniških skupin za leto 2017 in 2018; 

4. Razno. 

 

PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 



 
K 1. točki – Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 10.10.2016: 
 
G. Bodlaj je v obravnavo podal zapisnik 16. redne seje z dne 10.10.2016. Ker prisotni na 

zapisnik niso imeli pripomb je na glasovanje podal naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 16. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 10.10.2016. 

   
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 2. točki – Imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole 
Bistrica: 
 
Do postavljenega roka 4.11.2016 je komisija prejela naslednje predloge, ki so bili vsi 

pravočasni: 

 

Št.: Predlog: 
 

Predlagatelj: 

1. JANEZ IVNIK, Koroška cesta 90, Tržič  
 

DeSUS 

 

 
G. Bodlaj je prejeti predlog prebral.  
 
Prisotni so se strinjali, da glede na to, da je prispela samo ena kandidatura, je ni možno 
primerjati z drugimi. Ker se bo poziv k podaji predlogov ponovil, se predlagatelja pozove, 
da ponovno vloži kandidaturo. 
 
G. Bodlaj je na glasovanje podal naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine Tržič 
kot predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Bistrica predlaga kandidata 
Janeza Ivnika.         

   
PRISOTNIH 4 
ZA 0 
PROTI 4 

 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 

 
K 3. točki – Sredstva za delovanje svetniških skupin za leto 2017 in 2018: 
 
G. Bodlaj je predlagal, da se v okviru priprave predloga proračuna potrdijo sredstva za 
delovanje svetniških skupin v višini 60.000 eur. T.j., za 4.000 eur manj, kot preteklo leto. 
 
Prisotni so o tem razpravljali. V okviru razprave je bila podana tudi pobuda za nakup novih 
tabličnih računalnikov za svetnike, saj so trenutni stari že 4 leta. 
 
Ga. Cinac je povedala, da se glede sredstev za delovanje svetniških skupin vsako leto 
sprejme sklep o višini le-teh (znesek na svetnika na leto). Za leto 2016 je znesek 342 eur 
na svetnika. 
 
Po razpravi je g. Bodlaj na glasovanje podal naslednji 



 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine Tržič 
predlaga, da sprejme sklep, s katerim se določi višina finančnih sredstev za delo 
svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič, in sicer za leto 
2017 v višini 342,00 eur na posameznega člana občinskega sveta ter za leto 2018 v enaki 
višini. 

   
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 4. točki – Razno: 
 
G. Belhar je prosil za skope informacije glede izbora kandidata za direktorja Komunale Tržič 
d.o.o., to je v kateri fazi je postopek. 
Ga. Cinac je podala informacije. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.45 uri. 
 

 

Zapisala:                 Predsednica 

Mag. Eka Zehra Cinac Komisije za mandatna vprašanja, 

Višja svetovalka II         volitve in imenovanja 

              Andreja Potočnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Vložiti: 

- zbirka dok. gradiva 


