
 

 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 19 · fax: 04 597 15 20 
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · internet: www.trzic.si 

 

Številka: 032-0003/2014 
Datum:  14.9.2015 
 
 
 

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

                                                   ki je bila 
v ponedeljek, 31.8.2015 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

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

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 8.6.2015 ter uradnega zaznamka z dne 
1.7.2015; 

2. Imenovanje nadomestnega člana v Odbor za okolje in prostor;  
3. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Tržič;  
4. Sklep o določitvi plače in plačila za poklicno opravljanje funkcije župana Občine 

Tržič; 
5. Razno. 

 

 

Ga. Potočnik je prisotne lepo pozdravila in pričela s sejo. Predstavila je predlog dnevnega reda 
s katerim so se prisotni strinjali. 
 
 
K 1. točki – Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 8.6.2015 ter uradnega zaznamka z dne 
1.7.2015: 
 
Ga. Potočnik je v obravnavo podala zapisnik 5. redne seje z dne 8.6.2015 in uradni zaznamek z 

dne 1.7.2015. Na zapisnik in uradni zaznamek ni bilo pripomb, zato je ga. Potočnik na 
glasovanje podala naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se zapisnik 5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
z dne 8.6.2015 ter uradni zaznamek z dne 1.7.2015. 

   
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 



 
K 2. točki – Imenovanje nadomestnega člana v Odbor za okolje in prostor: 
 
Ga. Potočnik je spomnila, da so na prejšnji seji občinskega sveta sprejeli sklep o razrešitvi 
člana Odbora za okolje in prostor na podlagi Statuta Občine Tržič in Poslovnika.  
 
Komisija je na podlagi poziva, poslanega vsem političnim strankam in listam, zastopanim v 
Občinskem svetu Občine Tržič ter samostojnim svetnikom, do postavljenega roka 21.8.2015 
prejela naslednje predloge, ki jih je ga. Potočnik prisotnim na glas prebrala:  
 

  Predlagani kandidat/ka Predlagatelj 

     

1. MARJAN KOŠNJEK, Snakovška 51, Križe NSi 

2. ANDRAŽ ŽITNIK, Ravne 24, Tržič SDS  

 
Ga. Potočnik je odprla razpravo. 
 
G. Belhar je spomnil, da je bil razrešeni član odbora član SDS in zato predlaga, da se glasuje 
za kandidata predlagatelja SDS.  
G. Žitnik je povedal, da če bi bil izvoljen g. Košnjek, bi kršili Poslovnik, ker moramo izpolnjevati 
svetniško kvoto. 
G. Bodlaj se je strinjal, da mora ostati kvota SDS-a in predlagal, da se za nadomestnega člana 
imenuje g. Žitnika.  
 
Ga. Potočnik je oba predloga podala na glasovanje. Za g. Košnjeka ni glasoval nihče, za g. 
Žitnika pa štirje člani komisije. G. Žitnik se je glasovanja vzdržal.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji sklep: 
 
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot nadomestnega člana v Odbor za 
okolje in prostor imenuje Andraža Žitnika. 

 
 
   

K 3. točki – Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo 
Tržič: 
 
Komisija je do postavljenega roka 21.8.2015 prejela naslednje predloge, ki jih je ga. Potočnik 
prisotnim na glas prebrala:  
 

  
Predlagani kandidat/ka 
 

Predlagatelj 
 

1.  ŽIGA PLANINEC, Pristavška cesta 105, Tržič SMC  

2. REBEKA PEHARC, Za jezom 11, Tržič Ekipa Boruta Sajovica 

3. MILENKA TERAN, Pristavška cesta 12, Tržič DeSUS  

 
Ga. Potočnik je odprla razpravo. 
 
G. Bodlaj je povedal, da se ne bi odločil za go Teran, ker so na prejšnjih sejah dejali, da mora 
pri izbiri prevladovati mladost. Ga. Teran je že dolgo v pokoju in meni, da nima več direktnega 
stika z današnjim dogajanjem v občini s področja CSD. Ga. Peharc je predlagana z njihove 
strani in je aktivna. Je mlada in mlada mamica, pozna področje otrok. Bila bi zanesljivo dobra. 
Za g. Planinca je povedal, da ga pozna in je njegov sosed. Reference ima odlične in tudi pravo 
šolo. Se bo dalo na glasovanje in videlo, kdo je pravi. 
Ga. Potočnik je povedala, da so vsi predlogi zelo kvalitetni. Glede na reference, ki jih je 
prebrala, bo glasovala za g. Planinca, ker s strokovne plati lahko da veliko dodano vrednost 
CSD Tržič.  Z izkušnjami iz Kranja, ki je večji, saj so droge problem tudi v Tržiču.  
G. Belhar je povedal, da bo podprl g. Planinca, ker se mu zdi zelo dober kandidat. 
G. Žitnik je povedal, da je odločitev težka. Oba kandidata sta relativno mlada. Go. Peharc 
pozna in ve, da je zagnana, g. Planinc pa ima dobre reference. Najverjetneje se bo pri 
glasovanju moral vzdržati.  
G. Belhar ga je spomnil, da bo povzročil neugodno situacijo in da so tu, da se odločijo.  
G. Špehar je dejal, da se v zvezi z g. Planincem postavlja vprašanje, da mogoče nima preveč 
dela, da bi ga za Tržič premalo ostalo. 



 
G. Žitnik je dejal, da je to hotel še dopolniti. Za go. Peharc je dejal, da jo pozna in da ve, da se 
bo zalagala za skupno dobro. G. Planinc pa deluje v drugi občini. Iz lastnih izkušenj ve, kako je, 
če človek dejansko hodi samo spat v svojo občino in se ga problemi ne dotikajo.  
G. Bodlaj je povedal, da ve kako funkcionira ter koliko je doma in koliko ga ni doma. Je res, da 
hodi domov samo spat in to v dopoldanskem času, ker ima ponoči in popoldne službo kot 
pomočnik komandirja. Je zelo zaseden in zelo angažiran. Res je, da tega stika s tržiško občino 
nima. Nedvomno pozna probleme s področja zasvojenosti in na splošno, mogoče v Kranju malo 
bolj, ampak v Tržiču pa on dejansko kot spat, tu ni doma. V pravem pomenu besede, da bi imel 
stik z realnostjo tržiške občine. Glede tega ima pomisleke in bo glasoval za njihovo kandidatko, 
ker misli, da je bolj v stiku s problemi, posebej otroci in mladostniki v naši občini. 
Ga. Potočnik je povedala, da lahko izhaja iz sebe. Že od fakultete naprej ima službo v Ljubljani, 
a si je vedno vzela čas za Tržič. Tako da ta argument ne jemlje kot močan argument. Ker so vsi 
občani občine Tržič. Je pa res, da ima ga. Peharc službo v Tržiču, a je po drugi strani lahko 
obremenjena s kako drugo stvarjo, g. Planinc pa ne, ampak je profesionalen. Dnevno se 
ukvarja s to problematiko in verjame, da bo lahko naredil velik doprinos s svojim znanjem, ki je 
profesionalno. On se s tem ukvarja in to vsak dan študira in se srečuje s tem problemom v drugi 
občini in verjame, da bo s to izkušnjo lažje pomagal občini tu, kjer je doma.  
Na zaprosilo g. Žitnika je ga. Potočnik še enkrat prebrala predlog za g. Planinca. 
G. Žitnik je povedal, da bi bilo dobro vedeti za naprej, če pride do take situacije, in da je treba 
pravno formalno povedati kako v takem primeru. Povedal je, da se ne more odločiti. Go. Peharc 
osebno pozna in da bi mu jo bilo žal. Kar se pa tiče strokovnosti, bi pa absolutno podprl 
drugega. A kot je že rekel, ima občutek da ga. Peharc živi z lokalno skupnostjo, bolj kot pa g. 
Planinc, ker je dislociran in ima kar nekaj funkcij  
 
Po glasovanju je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela naslednji 
sklep 
 
Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da kot predstavnika lokalne skupnosti v 
Svet Centra za socialno delo Tržič imenuje Rebeko Peharc. 
 
 
 
K 4. točki – Sklep o določitvi plače in plačila za poklicno opravljanje funkcije župana 
Občine Tržič: 
 
Komisija se je seznanila z osnutkom Sklepa o določitvi plače in plačila za poklicno opravljanje 
funkcije župana Občine Tržič. 
 
Ga. Cinac je predstavila kriterije za določitev plače župan ter način določitve. Plačo določa 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer v Prilogi 3, glede na število prebivalcev v 
lokalni skupnosti. To število se je glede na podatke Statističnega urada RS z dne 1.7.2015 
spustilo pod 15.000 (t.j. na 14.994), kar pomeni, da se županu zniža plača za dva plačna 
razreda. Opozorila je, da pojem prebivalstvo ni enak pojmu občani, saj so prebivalci Republike 
Slovenije osebe s prijavljenim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebivajo ali imajo namen 
prebivati eno leto ali več in niso začasno odsotne v tujini eno leto ali več. Pri tem državljanstvo 
osebe ni pomembno. Na podlagi tega je pripravljen nov sklep o določitvi plače in plačila za 
poklicno opravljanje funkcije župana Občine Tržič, s katerim mu je določen 51. plačni razred.  
Na vprašanje g. Belharja je odgovorila, da to pomeni, da se spremenijo tudi sejnine, ki so 
vezane na plačo župana.  
 
Ga. Potočnik je na glasovanje podala naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se Sklep o določitvi plače in plačila za poklicno opravljanje funkcije župana 
Občine Tržič kot v osnutku. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 
 



 
K 5. točki – Razno: 
 
Ga. Cinac je podala informacijo, da bo v glasilu Tržičan ter na spletni strani Občine Tržič dne 
1.9.2015 objavljen poziv k podaji predlogov za občinska priznanja. Rok za podajo predlogov je 
1.10.2015. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji sklep 
 
Seznam dosedanjih prejemnikov priznanj Občine Tržič se objavi na spletni strani Občine 
Tržič ter posreduje se vsem vodjem svetniških skupin. 
 
G. Bodlaj je pozval, da se posreduje čim več predlogov. Priznanja župana niso številčno 
omejena.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.50 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 


