KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0003/2014
Datum: 13.6.2016

ZAPISNIK
13. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila
v ponedeljek, 23.5.2016 ob 15.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI: Marjan Špehar, Andraž Žitnik, Dušan Bodlaj, Klemen Belhar
DODATNO PRISOTNI: mag. Borut Sajovic (delno)
ODSOTNI: Andreja Potočnik
ZAPISNIK: mag. Eka Zehra Cinac

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 11.4.2016;
2. Podelitev naziva častnega občana občine Tržič ob 50. letnici pobratenja z občino
Ste Marie aux Mines;
3. Razno.
Ker je bila ga. Potočnik opravičeno odsotna je sejo komisije vodil g. Bodlaj.
G. Bodlaj je prisotne pozdravil in pričel s sejo. Predstavil je predlog, da se na dnevni red uvrsti
dodatna točka – Razrešitev direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o., ki bi jo predstavil župan
mag. Borut Sajovic.
G. Belhar je predlagal, da je to druga točka dnevnega reda.
Ker prisotni člani niso imeli zadržkov je g. Bodlaj na glasovanje podal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Na dnevni red 13. seje Komisije za mandatna vprašanja, se na drugo mesto uvrsti
dodatna točka - Razrešitev direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o..
PRISOTNIH
ZA
PROTI

4
4
0

Sklep je bil sprejet.

Dopolnjen dnevni red 13. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 11.4.2016;
2. Razrešitev direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o.;
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3. Podelitev naziva častnega občana občine Tržič ob 50. letnici pobratenja z občino Ste
Marie aux Mines;
4. Razno.

K 1. točki – Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 11.4.2016:
G. Bodlaj je v obravnavo podal zapisnik 12. redne seje z dne 11.4.2016. Na zapisnik ni bilo
pripomb, zato je g. Bodlaj na glasovanje podal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja z dne 11.4.2016.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

4
4
0

Sklep je bil sprejet.
K 2. točki – Razrešitev direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o.:
G. Bodlaj je predal besedo županu mag. Borutu Sajovicu, ki je predstavil točko. Povedal je, da
je danes na mizo dobil odpoved delovnega mesta direktorja Komunale Tržič d.o.o. g. Zupanca,
ki se je prijavil na delovno mesto v Ljubljani in sedaj dobil pravno formalno vse sklepe. Zato je
sedaj lahko dal odpoved. Z odstopom se mora seznaniti tudi komisija ter občinski svet in
obratno ob imenovanju novega direktorja. Povedal je, da računa da bomo v treh mesecih našli
novega direktorja. Do takrat se lahko imenuje v.d.. Kot primerno kandidatko vidi Vesno Jekovec,
ki je že zaposlena tam. Župan je v nadaljevanju podal nekaj informacij tudi o postopku
imenovanja novega direktorja ter o soglasju občinskega sveta.
Ga. Cinac je dopolnila z informacijo o pravni podlagi za postopek, t.j. Odlok o ustanovitvi
podjetja Komunala Tržič d.o.o., ki v 13. členu določa, da župan ustanovitelja s soglasjem
občinskega sveta odloča o imenovanju in razrešitvi direktorja podjetja. Ker Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava kadrovska vprašanja, je ta točka na
dnevnem redu seje te komisije. Naloga komisije je, da sprejme sklep da predlaga Občinskemu
svetu Občine Tržič, da poda soglasje k razrešitvi direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o., če
se s tem seveda strinja.
G. Bodlaj je odprl razpravo.
G. Belhar je predlagal, da postopki, ki se tičejo občinskega sveta ne padejo na sredino avgusta.
Ga. Cinac je povedala, da bo obravnava na seji občinskega sveta najbrž septembra.
Župan je zapustil sejo.

G. Bodlaj je na glasovanje podal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je seznanjena z odstopom
direktorja Komunale Tržič d.o.o. in Občinskemu svetu Občine Tržič predlaga njegovo
razrešitev.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

4
4
0

Sklep je bil sprejet.
K 3. točki – Podelitev naziva častnega občana občine Tržič ob 50. letnici pobratenja z
občino Ste Marie aux Mines:
G. Bodlaj je povedal, da je že na prejšnji seji občinskega sveta na kratko seznanil, da namerava
občinska uprava podeliti naziv častnega občana trenutnemu županu pobratenega mesta Claudu
Abelu. Do zadnjega trenutka se je čakalo, če bo država potrdila državno priznanje, ampak do

tega na žalost ni prišlo. Zato so se v zadnjem trenutku odločili, da se komisijo zaprosi za
soglasje mimo pravilnika, ki takih izjemnih dogodkov ne predvideva. G. Bodlaj je prebral
obrazložitev predloga, predlagateljev mag. Borut Sajovica, župana in Komisije za mednarodno
sodelovanje.
G. Bodlaj je odprl razpravo.
G. Žitnik je dejal, da ne vidi zadržkov, da ne bi to speljali. Če gre za nek izreden dogodek, ki je
povezan z zavlačevanjem državnih organov.
G. Bodlaj je povedal, da pravilnik zahteva tri mesečni rok za prijave, ki ga v tem primeru ni
nikakor mogoče doseči. Ideja je stara dva meseca. Prejšnjo sejo je seznanil občinski svet z
namero, čakalo pa se je do zadnjega zaradi podelitve državnega priznanja.
Ga. Cinac je dodala, da odlok o priznanjih določa, da se priznanja podelijo vsako leto ob
občinskem prazniku na slavnostni akademiji, razen če občinski svet iz utemeljenega razloga
odloči drugače. Kar je drugače od prejšnjih let je objava poziva.
G. Špehar je dejal, da misli, da je to opravičljivo. Gre za točno določeno dejavnost, to je
pobratenje in ni potreben splošni poziv.
G. Žitnik je povedal, da vsebinsko ni nič sporno, le proceduralno.
G. Belhar je dejal, da ni prav, da kršimo lastne predpise. Vprašal je, če je ob taki priložnosti
spodobno, da ta gospod dobi tak naziv? Tu ima težave. V odloku je našteto zakaj nekdo dobi
naziv častnega občana. Od teh osmih, jih sedem zagotovo ne izpolnjuje, eden je pa siva cona.
Meni, da bi lahko sprejeli odlok, ki bi ga z veseljem podprl, da občina Ste Marie aux Mines dobi
posebno slavnostno listino. Lahko bi po hitrem postopku sprejeli odlok o tem.
G. Žitnik je povedal, da z vsebino predloga nima težav. Moti ga proceduralno. Vprašanje je
koliko močna je pravna podlaga v odloku, da ne bi stoodstotno kršili odloka. Kateri člen je
podlaga za sprejem? Kateri člen to dovoljuje?
Prisotni so pregledali odlok o priznanjih.
G. Žitnik je dejal, da to določilo, da se ne podeli nujno na občinskem prazniku je nekaj. Le
postopek je sporen.
G. Belhar je dejal, da bi lahko predlog prišel lani z vsemi ostalimi predlogi in bi se sprejel odlok,
da se mu sedaj podeli naziv častnega občana.
G. Bodlaj je povedal, da je težava, ker so vseskozi mislili, da bo država podelila priznanje. Tudi
zato, ker je častni pokrovitelj vseh prireditev predsednik države. Na koncu je izpadlo, da
odlikovanja ni. Povedal je, da ta župan že od leta 2001 drži tradicijo pobratenja.
G. Belhar je izpostavil župana Baumana in podal primerjavo. Je le naletel na obletnico in
nadaljuje tradicijo, kar ni nič posebnega.
G. Bodlaj je dejal, da bi odločitev vseeno prepustil občinskemu svetu, ki je kompetenten, da to
potrdi. Predlagal je, da se občinskemu svetu poda predlog, potem pa naj se občinski svetniki in
svetnice odločijo, če je primerno ali ni. Če so dobili pobudo, ki je opravičena in utemeljena, se jo
predlaga naprej in naj se na občinskemu svetu odloči.
G. Žitnik je povedal, da nasprotuje kršenju procedure. V nadaljnjem razmišljanju pa je omenil
častnega občana Tineta Tomazina in če da ti dve osebi na tehtnico, mu vsebinsko ne zdrži.
Ga. Cinac je povedala, da je težava, ker izjeme so določene, ni pa v nadaljevanju določeno
kako ravnati v primeru izjem.
G. Belhar je dejal, da bi odlok kršili.
Prisotni so razpravljali, da bi občinskemu svetu dali v razpravo in odločanje , ker se komisija ne
more odločiti.
G. Belhar je predlagal, da se do seje občinskega sveta premisli ali bi spisali odlok o posebni
slavnostni listini, ki se podeli občini.
G. Bodlaj je povedal, da tudi to ni proceduralno možno.
G. Žitnik je dejal, da če je namera občina Tržič, lahko naziv častnega občana še vedno dobi
decembra, da se zadeva spelje. Sedaj pa se mu podeli drugo priznanje.
G. Belhar je predlagal naziv ambasador občine, ki ga podeli župan.
G. Žitnik je dejal, da misli, da bi priznanje častnega občana zaslužil decembra, kot vsi ostali. Z
njegove strani je najbolj sporna procedura, ker bi kršili predpis, ki so ga sami sprejeli.
G. Bodlaj je predlagal, da se torej občinskemu svetu razloži zadeva in naj se odloči.
G. Žitnik je dejal, da tudi če občinski svet sprejme, bo v vsakem primeru pravilnik kršen. Na seji
občinskega sveta se bodo tudi morali odločiti in verjame, da se bodo enako, kot sedaj. Povedal
je, da se bo on na seji odločal za ali proti kršitvi pravilnika.
G. Špehar je povedal, da bi mogoče začeli razmišljati o tem, da se ta pravilnik spremeni. In da
če se na občinskem svetu pove, da je procedura v teku in da se pravilnik spremeni tako, da
zajame tudi take izjemne primere, potem lahko sprejmemo sklep.
G. Belhar je povedal, da misli, da se podeli preveč priznanj. Primerjal je Tržič z Ljubljano.

Ker se člani komisije niso mogli odločiti zaradi omejitev, ki izhajajo iz Odloka o priznanjih
Občine Tržič, je g. Bodlaj na glasovanje podal naslednja

PREDLOGA SKLEPOV:
1. V zvezi s predlogom g. Clauda Abela za častnega občana Občine Tržič Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme sklep, da Občinskemu svetu
Občine Tržič zaradi postopkovnih omejitev, ki izhajajo iz Odloka o priznanjih Občine
Tržič, v sprejem ne bo predlagala nobenega sklepa o potrditvi oz. zavrnitvi predloga.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

4
4
0

Sklep je bil sprejet.
2. Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga, da predlog g. Clauda Abela za častnega
občana Občine Tržič obravnava na svoji seji in sprejme odločitev.
PRISOTNIH
ZA
PROTI

4
4
0

Sklep je bil sprejet.
Prisotni so se strinjali, da se poda predlog, da se spremeni Odlok o priznanjih Občine Tržič.
K 3. točki – Razno:
V okviru te točke ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 16.15 uri.

Zapisala:
Mag. Eka Zehra Cinac
Višja svetovalka II

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Andreja Potočnik

Poslati:
- članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vložiti:
- zbirka dok. gradiva

