KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0005/2010
Datum: 22.10.2012

ZAPISNIK
16. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 25.9.2012 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI: Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, mag. Uroš PIVK, Sebastjan
GUBIČ
ZAPISNIK: Zehra Eka CINAC
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je vse prisotne lepo pozdravil, predstavil predlog dnevnega
reda in ga dal na glasovanje.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje KMVVI z dne 29.5.2012,
2. Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda Osnovne šole Tržič,
3. Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda Glasbene šole Tržič,
4. Volitve v Državni svet RS – predlog za izvolitev elektorjev v volilno telo za volitve člana
Državnega sveta in predlog za določitev kandidata za člana Državnega sveta,
5. Sklep o določitvi plače in plačila za poklicno opravljanje funkcije župana Občine Tržič,
6. Občinska priznanja – diplome in plakete – informacija,
7. Razno.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 1. točki – Potrditev zapisnika 15. redne seje KMVVI z dne 29.5.2012:
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 15. redne seje. Razprave ni bilo, zato je predsednik
KMVVI dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 15. seje KMVVI z dne 29.5.2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki – Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda Osnovne šole
Tržič:
Ker v mesecu oktobru 2012 poteče mandat članom Sveta zavoda Osnovne šole Tržič je KMVVI
z dopisom dne 3.9.2012 pozvala politične stranke in liste, ki so zastopane v Občinskem svetu
Občine Tržič, k oddaji predlogov za imenovanje treh novih članov Sveta javnega zavoda
Osnovne šole Tržič. Do postavljenega roka 21.9.2012 je komisija prejela naslednje predloge:
Predlagani kandidati

Predlagatelj

1.

Marija Mravlje, Pod šijo 13, 4290 Tržič

DeSUS

2.

Nina Cvek Bijelič, Za Mošenikom 14, 4290 Tržič

Socialni demokrati

3.

Željka Ferjan, Kovorska cesta 29, 4290 Tržič

SDS

4.

Ana Peharc, Za jezom 11, 4290 Tržič

LDS

5.

Aneta Lavtar, Gregorčičeva 2, 4260 Bled

Občinska uprava Občine Tržič

Člani KMVVI so glasovali o vsakem kandidatu posebej. Največje število glasov so zbrali Marija
Mravlje, Aneta Lavtar in Nina Cvek Bijelič. Zato je predsednik KMVVI dal na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da za člane Sveta zavoda Osnovne šole
Tržič imenuje Marijo Mravlje, Aneto Lavtar in Nino Cvek Bijelič.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 3. točki – Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda Glasbene šole
Tržič:
Ker v mesecu oktobru 2012 poteče mandat članom Sveta zavoda Glasbene šole Tržič je
KMVVI z dopisom dne 10.9.2012 pozvala politične stranke in liste, ki so zastopane v
Občinskem svetu Občine Tržič, k oddaji predlogov za imenovanje treh novih članov Sveta
javnega zavoda Glasbene šole Tržič. Do postavljenega roka 21.9.2012 je komisija prejela
naslednje predloge:
Predlagani kandidati

Predlagatelj

1.

Stane Bitežnik, Paloviče 19, 4290 Tržič

Lista za razvoj športa in kulture

2.

Marjeta Kočevar, Muzejska ulica 4, 4290 Tržič

Občinska uprava Občine Tržič

3.

Jožefa Seifert, Purgarjeva ulica 1, 4290 Tržič

LDS

4.

Boštjan Lazukič, Ročevnica 35, 4290 Tržič

SDS

5.

Marija Frantar, Pot na polje 54, 4290 Tržič

DESUS

Člani KMVVI so glasovali o vsakem kandidatu posebej. Največje število glasov so zbrali Jožefa
Seifert, Marija Frantar in Stane Bitežnik, zato je predsednik KMVVI dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da za člane Sveta zavoda Glasbene šole
Tržič imenuje Jožefo Seifert, Marijo Frantar in Staneta Bitežnik.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 4. točki – Volitve v Državni svet RS – predlog za izvolitev elektorjev v volilno telo za
volitve člana Državnega sveta in predlog za določitev kandidata za člana Državnega
sveta:
Na podlagi razpisa volitev v državni svet je KMVVI z dopisom dne 14.9.2012 pozvala politične
stranke in liste, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Tržič, k oddaji predlogov za
imenovanje 4 elektorjev v volilno telo za volitve člana državnega sveta in imenovanje 1
kandidata za člana državnega sveta. Seznam elektorjev v volilnih telesih za volitve
predstavnikov lokalnih interesov in kandidaturo za člana državnega sveta mora Občinski svet
Občine Tržič predložiti pristojni volilni komisiji volilne enote, najpozneje do 21. oktobra 2012 do
24.00 ure.
Do postavljenega roka 24.9.2012 je komisija prejela naslednje predloge za elektorje:
Predlagani kandidati za elektorje

Predlagatelj

1.

Marjan Veternik, Hudi graben 9, 4290 Tržič

LDS

2.

Andreja Potočnik, Mlaka 7, 4290 Tržič

LDS

3.

Sebastjan Gubič, Vrtna ulica 1, 4290 Tržič

SD

4.

Zdenka Maglica, Planinska pot 16, 4294 Križe

SD

5.

Vida Raztresen, Pod gradom 11, 4291 Bistrica

SDS

6.

Mag. Klemen Grašič, Snakovška c. 62, 4290 Tržič

SDS

7.

Janez Meglič, Jelendol 6, 4290 Tržič

DESUS

Do postavljenega roka 24.9.2012 je komisija prejela naslednje predloge za kandidata za člana
državnega sveta:
Predlagani kandidati za člana državnega sveta
1.

Mag. Borut Sajovic, Brdo 7, 4244 Podnart

Predlagatelj
LDS

KMVVI je glasovala o vsakem kandidatu za elektorje posebej. Največ glasov so dobili Andreja
Potočnik, Sebastjan Gubič, Janez Meglič in Vida Raztresen, zato je predsednik KMVVI dal na
glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da za predstavnike (elektorje) v volilno
telo za volitve člana državnega sveta izvoli naslednje kandidate: Andreja Potočnik,
Sebastjan Gubič, Janez Meglič in Vida Raztresen.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik KMVVI je dal na glasovanje še naslednji
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI predlaga Občinskemu svetu občine Tržič, da kot kandidata za člana državnega
sveta predlaga mag. Boruta Sajovica.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki - Sklep o določitvi plače in plačila za poklicno opravljanje funkcije župana
Občine Tržič:
G. Gubič je vprašal zakaj ta sklep ni bil predložen prej, ker se je vedelo za to ter povedal, da je
to samo formalnost.
G. Meglič se je strinjal, da je to samo formalno in v skladu z ZUJF ter razložil, da se je župan
odločil, da bo funkcijo opravljal poklicno in da mu je potrebno določiti plačo.
Ga. Cinac je povedala, da je z 31.7.2012 županu prenehalo izplačevanje poslanskega
nadomestila in da je s sklepom potrebno zagotoviti socialno varnost (zavarovanja otrok,
pokojnina, zdravstveno zavaraovanje). Gre se za to, da se mu določi plača in od kdaj naprej se
mu izplačuje.
G. Pivk je komentiral, da tukaj spet ni vse tako… anarhija, četudi imamo statut tak
kakršnegakoli imamo. Ampak tudi v tem statutu piše, da je o svoji odločitvi župan dolžan
obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji. Župan do danes občinskega sveta o tem ni
obveščal.
Ga. Cinac je povedala, da seje do sedaj sploh ni bilo.
G. Pivk je dejal, da zato tudi mi o tem ne moremo odločati preden sploh občinski svet ni
seznanjen, da zdaj poklicno opravlja funkcijo. Povedal je, da gremo od repa proti glavi.
Ga. Cinac je vprašala kje piše, da je seznanitev pogoj za sprejetje sklepa.
G. Gubič je menil, da to ni pogoj.
G. Pivk je menil, da je to pogoj. In ponovil kaj določa 29. člen Statuta. Župan mora obvestiti
občinski svet na prvi seji. Šele potem formalno vemo, ker občinski svet je še vedno nad KMVVI,
in šele potem lahko sprejmemo sklep.
G. Gubič je dejal, da bo zdaj sklep sprejel KMVVI, nato pa se bo obravnavalo na občinskem
svetu. KMVVI pa mora to zdaj potrditi, ker je tako določeno v zakonu. O tem se je pogovarjal
tudi z g. Juretom Megličem, ki je to potrdil.
G. Pivk se ni strinjal in je trdil, da mora najprej župan seznaniti občinski svet in šele nato KMVVI
sklep potrdi. Taka je dikcija in razumevanje člena.
G. Gubič se z njim ni strinjal in je zagovarjal svoje stališče.
Ga. Cinac je dejala, da je to interpretacija člena g. Pivka in da si to tako ne razlaga. Župan se
po lastni volji in želji odloči kadarkoli hoče. Na prvi naslednji seji o tem obvesti občinski svet. Če
vmes ni seje lahko tečejo postopki zato, da se njemu zagotovi socialna varnost. Dva meseca ne
more biti nezavarovan. Funkcijo lahko opravlja nepoklicno ali poklicno, kamor spadajo zraven
zadeve vezane na delovno razmerje. To pa določiš s sklepom.
G. Pivk je menil, da s tem kar počnejo negirajo statut. On je član KMVVI in to je njegovo
mnenje.
G. Gubič je dejal, da g. Pivk tu nima prav. Zadeva je taka kot mora biti.
G. Pivk je izrazil nestrinjanje z načinom sklicevanja korespondenčnih sej, ki je nepravilno in
obrazložil svoje mnenje.
g. Meglič je povedal, da je to na nek način formalna zadeva, ki jo morajo kot KMVVI obravnavati
in sprejeti. Ne moremo pa vplivati na to ali bo župan opravljal funkcijo poklicno.
G. Pivk je povedal, da mu tega ne odreka in da je tudi s plačo prav. Le do danes še niso
seznanjeni, da župan od 1.8.2012 opravlja funkcijo poklicno. Zato pa ne morejo sklepa še
sprejeti.
G. Gubič je predlagal, da se sklep potrdi.
G. Pivk je situacijo primerjal s situacijo, ko je župan odstopil kot član KS in dejal, da gre spet za
nespoštovanje pravil. Nikomur pa ne oporeka pravice. Vendar bi moral prej obvestiti občinski
svet.
G. Špehar je menil, da je na KMVVI prišlo le kot informacija in nič več.
G. Meglič je predlagal, da naj se KMVVI sklep sprejme. Ampak ugotavlja, da bi župan o tem
moral obvestiti občinski svet, da bo s tem dnem začel funkcijo opravljati poklicno.
G. Gubič je predlagal opozorilo, da se naj dela za naprej in da se ne delajo stvari za nazaj.
G, Pivk je dejal, da je dal samo pripombo in da upa da še lahko v tej komisiji debatira, ne glede
na to da se gospodična osebno vmešava v debato. Lahko debatira kakor hoče, povedal je samo
kaj misli. Komisija je petčlanska in zato prosi, da se ga. Cinac v bodoče nikoli več ne vmešava v
delo in odločanje komisije.
Predsednik KMVVI je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
KMVVI sprejme Sklep o določitvi plače in plačila za poklicno opravljanje funkcije župana
Občine Tržič.

PRISOTNIH

5

ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 6. točki - Občinska priznanja – diplome in plakete – informacija:
Predsednik KMVVI je podal informacijo, da bo v Tržičanu objavljen razpis za podelitev občinskih
priznanj, diplom in plaket. Na naslednji seji KMVVI nas čaka obravnava predlogov. Rok za
podajo je 22.10.2012. Seja KMVVI bo 23.10.2012. Če ne bo dovolj predlogov, se bo razpis
ponovil v naslednjem Tržičanu. 19.11.2012 bi imeli še eno sejo KMVVI.

K 7. točki – Razno:
G. Pivk je povedal, da bo direktorju občinske uprave predlagal, da zamenja go. Cinac.

Seja je bila zaključena ob 21.05 uri.

Zapisala:
Zehra Eka Cinac
Višja svetovalka III

Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Janez MEGLIČ

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

