KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0005/2010
Datum: 15.11.2012

ZAPISNIK
17. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 23.10.2012 ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI: Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, mag. Klemen GRAŠIČ,
Sebastjan GUBIČ
ZAPISNIK: mag. Zehra Eka CINAC
DODATNO PRISOTEN: Drago Zadnikar, spec. (delno)
Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ je vse prisotne lepo pozdravil ter predstavil predlog
dnevnega reda:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje KMVVI z dne 25.9.2012,
2. Odpiranje in pregled prispelih predlogov za občinska priznanja, diplome in plakete
2012,
3. Dogovor o uporabi osebnega avtomobila v službene namene (župan),
4. Obvestilo o letnem dopustu za leto 2012 (župan),
5. Nepravilnosti pri konstituiranju Sveta zavoda Tržiški muzej,
6. Razno.
Predlagal je spremembo dnevnega reda, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 16. redne seje KMVVI z dne 25.9.2012,
Nepravilnosti pri konstituiranju Sveta zavoda Tržiški muzej,
Dogovor o uporabi osebnega avtomobila v službene namene (župan),
Obvestilo o letnem dopustu za leto 2012 (župan),
Odpiranje in pregled prispelih predlogov za občinska priznanja, diplome in plakete
2012,
6. Razno.
Spremembo je predlagal zato, ker je predvideno, da točko o nepravilnostih pri konstituiranju
Sveta zavoda Tržiški muzej predstavi g. Zadnikar kot direktor občinske uprave in da zaradi tega
ne bi čakal.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se spremenjeni dnevni red.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
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K 1. točki – Potrditev zapisnika 16. redne seje KMVVI z dne 25.9.2012:
G. Meglič je v obravnavo podal zapisnik 16. redne seje. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je
predsednik KMVVI dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 16. seje KMVVI z dne 25.9.2012.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki – Nepravilnosti pri konstituiranju Sveta zavoda Tržiški muzej:
KMVVI je s strani župana mag. Boruta Sajovica prejela predlog za obravnavo protipravnega
stanja v svetu zavoda Tržiški muzej. Župan v dopisu KMVVI navaja, da je Občina Tržič s strani
javnega zavoda Tržiški muzej prejela dokumentacijo, iz katere je utemeljeno zaključiti na
določene nepravilnosti pri konstituiranju Sveta javnega zavoda Tržiški muzej, kot tudi pri
postopku kadrovanja članov organa upravljanja javnega zavoda ter potrjuje dejstvo, da je
trenutno stanje in položaj članov v organu zavoda – Svetu zavoda nezakonito in v neskladju z
veljavno zakonodajo, kot tudi internimi akti zavoda. S strani župana je bil poziv poslan tudi
direktorici javnega zavoda Tržiški muzej, ge. Jani Babšek. Pozvana je bila, da zagotovi
nemoteno delovanje zavoda. Svet zavoda Tržiški muzej pa je bil pozvan, da do nadaljnjega
preneha z opravljanjem funkcije poslovodnega organa. Namesto povabljene ge. Jane Babšek je
omenjeno stanje komisiji podrobneje predstavil direktor občinske uprave g. Zadnikar.
Prisotni so zaključili, da KMVVI nima pristojnosti, da zadevo rešuje. Zadevo bo v nadaljevanju
reševala občinska uprava in župan, ki jo bosta tudi predstavila občinskemu svetu.
K 3. točki – Dogovor o uporabi osebnega avtomobila v službene namene (župan):
Predsednik KMVVI je uvodoma povedal, da gre za dve različni vrsti nadomestil – za prevoz na
delo in z dela ter za službene poti, za katere velja različna višina povračila.
Dogovor je podrobneje obrazložil direktor občinske uprave g. Zadnikar.
G. Meglič je postavil vprašanje koliko bo to obremenilo proračun občine. Predlagal je, da bi
nadzorni odbor lahko to kdaj pregledal. Ne zaradi nezaupanja, ampak prav je, da nek nadzorni
organ te stvari pogleda.
G. Novkovič je menil, da če župan že uporablja svoj avto za te namene, glede na to, da je
precej občin, kjer imajo službene avtomobile, in je naša občina precej razgibana in se vozi s
svojim avtom okoli, ne bi smeli preveč komplicirati. To je njegova dobra volja in v korist občine.
PREDLOG SKLEPA:
Potrdi se Dogovor o uporabi osebnega avtomobila v službene namene.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki – Obvestilo o letnem dopustu za leto 2012 (župan):
Obvestilo in način določitve števila dni letnega dopusta je podrobneje obrazložil direktor
občinske uprave g. Zadnikar.
PREDLOG SKLEPA:
Potrdi se Obvestilo o letnem dopustu za leto 2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 5. točki - Odpiranje in pregled prispelih predlogov za občinska priznanja, diplome in
plakete 2012:
Predsednik KMVVI g. Meglič je povedal, da je bil v Tržičanu objavljen razpis za posredovanje
predlogov za priznanja, ki je bil odprt do 22.10.2012. Predloge obravnava KMVVI, dokončen
sklep o predlogih pa sprejme občinski svet. Občina Tržič podeljuje naslednja priznanja: naziv
častnega občana občine Tržič, plaketo občine Tržič in diplomo občine Tržič. Naziv častnega
občana občine Tržič se podeli posamezniku, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na
gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in
humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu. Plaketa občine Tržič je
najvišje priznanje v občini Tržič in se podeljuje posamezniku za življenjsko delo, večletne
uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena ali skupini občanov, društvom in
drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na
gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela. Diplome občine Tržič se
podeljujejo posamezniku, skupini občanov, društvom ali drugim pravnim osebam ob izjemnih
enkratnih dosežkih, za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti in za dolgoletno
organizacijsko ali publicistično delo. Vsako leto se lahko podeli eno plaketo, v izjemnih primerih
dve in največ štiri diplome, od tega največ dve posameznikom in dve kolektivno.
Komisija je do roka, to je do vključno 22.10.2012, prejela naslednje predloge:
1. Za plaketo Občine Tržič

-

Predlagani:
Jani Žlindra, član PGD Bistrica pri Tržiču
Dr. Bojan Knific, Javni sklad RS
Irma Lipovec, Vodja podružnične šole Kovor

Predlagatelj:
PGD Bistrica pri Tržiču
Ljudska univerza Tržič
OŠ Bistrica

2. Za diplomo Občine Tržič

-

Predlagani:
Anže Peharc, plezalec v športnem plezanju
Radio Gorenc, 50-letnica obstoja
PGD Brezje pri Tržiču, 60-letnica aktivnega
delovanja v letu 2011
Članice PGD Križe
Anton Kovačič

Predlagatelj:
Brigita Kern
Blanka Grašič, Odgovorna urednica
Radia Gorenc
KS Brezje pri Tržiču
PGD Križe
Društvo izgnancev Slovenije 19411945, KO Tržič

Predsednik KMVVI g. Meglič je najprej prebral vsak posamezni predlog. Nato so člani komisije
o predlogih razpravljali in odločili, kot je razvidno iz predloga sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
a) Potrdi se naslednji predlog prejemnikov Plakete Občine Tržič za leto 2012:
• Jani Žlindra, član PGD Bistrica pri Tržiču in
• Irma Lipovec, Vodja podružnične šole Kovor
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
b) Potrdi se naslednji predlog prejemnikov Diplome Občine Tržič za posameznike:
• Anton Kovačič in
• dr. Bojan Knific, Javni sklad RS
Potrdi se naslednji predlog prejemnikov Diplome Občine Tržič skupini občanov:
• PGD Brezje pri Tržiču in
• članice PGD Križe
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sprejeti predlog prejemnikov priznanj se bo podal v potrditev Občinskemu svetu Občine Tržič.
K 6. točki – Razno:
G. Meglič je predstavil odstopno izjavo ge. Anke Markič iz Sveta zavoda Tržiški muzej
(predstavnica ustanovitelja).
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se odstopna izjava ge. Markič iz Sveta zavoda Tržiški muzej in predlog za njeno
razrešitev se posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Tržič.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
G. Meglič je prisotne še seznanil, da bosta pripravljena in odposlana dva poziva za predlaganje
članov v Svet zavoda Osnovne šole Bistrica in Svet zavoda Doma Petra Uzarja.
Prisotni so razpravljali še o odgovoru MPJU v zvezi s poklicnim opravljanjem funkcije župana.
Občinska uprava je na podlagi mnenja g. Pivka, da iz statuta izhaja, da mora župan najprej
obvestiti občinski svet o svojem poklicnem opravljanju funkcije, šele nato lahko KMVVI
obravnava Sklep o določitvi plače in plačila za poklicno opravljanje funkcije župana Občine
Tržič, za mnenje o tem zaprosila MPJU. Odgovor MPJU med drugim navaja: »Ni zakonske
podlage, da bi o tem moral obvestiti občinski svet in da ima pravico do poklicnega opravljanja
funkcije šele od obravnave tega obvestila na seji občinskega sveta. Organi občine oziroma
statut občine ne morejo vplivati na to, kdaj bo župan začel opravljati svojo funkcijo poklicno.
Določba v statutu je zgolj informativne narave in ne more vplivati na pravico župana do plače za
poklicno opravljanje funkcije.«
G. Novkovič je na podlagi dopisa povedal, da je ob spremembi statuta potrebno upoštevati, da
župan o svoji odločitvi, da bo funkcijo opravljal poklicno, obvesti komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
G. Meglič je na koncu prebral še sporočilo g. Pivka direktorju občinske uprave glede dogodka
na seji in morebitne zamenjave ge. Cinac. G. Meglič je omenil še zamenjavo g. Pivka z g.
Grašičem v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je ob tem prišla po
naključju. Zato je mnenja, da je zadeva brezpredmetna. Povedal je še, da meni, da ga. Cinac v
redu opravlja delo, če pa z njo ne bodo zadovoljni v bodoče, bodo tudi oni morali predlagati
zamenjavo. Upa, da do tega ne bo prišlo. Njegove izkušnje so take, da se z go. Cinac da delati
in v redu dela. Misli tudi, da je s strani občinske uprave mnenje, da je ga. Cinac v redu
strokovna moč, kajti njena vloga je tudi, da komisiji strokovno pomaga in tudi, da preštudira
stvari, da ko pride na sejo lahko na določenih področjih kaj razloži.
G. Špehar je povedal, da ga. Cinac ni popolnoma nič vsiljevala svoje volje, ampak je samo
povedala mnenje kaj zakon pravi.
Ga. Cinac je povedala, da ji je direktor občinske posredoval navodilo, da se do sporočila g.
Pivka opredeli. Na podlagi tega bo odločil kako naprej in tudi odgovoril g. Pivku.
Seja je bila zaključena ob 21.05 uri.

Zapisala:
mag. 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

