KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-0003/2014
Datum: 18.1.2016

ZAPISNIK
9. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila
v ponedeljek, 14.12.2015 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič

PRISOTNI ČLANI: Dušan Bodlaj, Marjan Špehar, Andraž Žitnik, Klemen Belhar
OSTALI PRISOTNI: Drago Zadnikar - Direktor občinske uprave
ODSOTNI: Andreja Potočnik
ZAPISNIK: mag. Eka Zehra Cinac

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 5.11.2015;
2. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič;
3. Razno.
G. Bodlaj je prisotne lepo pozdravil in pričel s sejo. Povedal je, da je ga. Potočnik odsotna in da
ga je pooblastila za vodenje seje.
G. Bodlaj je ugotovil je, da je komisija sklepčna ter predstavil predlog dnevnega reda s katerim
so se prisotni strinjali.
K 1. točki – Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 5.11.2015:
G. Bodlaj je v obravnavo podal zapisnik 8. redne seje z dne 5.11.2015. Na zapisnik ni bilo
pripomb, zato je g. Bodlaj na glasovanje podal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z dne 5.11.2015.
PRISOTNIH
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4
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Sklep je bil sprejet.
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K 2. točki – Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič:
Po uvodnih besedah g. Bodlaja je g. Zadnikar predstavil besedilo omenjenega pravilnika in
glavne spremembe, ki jih prinaša.
G. Zadnikar je dodatno pojasnil:
- pravno podlago za sprejem predpisa (v preambuli so navedeni nekateri predpisi, ki ne veljajo
več),
- opredeljena je pravna podlaga, na podlagi katere pripada županu in podžupanu plača oz.
nagrada, članom občinskega sveta in članom delovnih teles ter članom nadzornega odbora pa
sejnine,
- opredeljen je način določitve ter višina plače (plačni razred) župana in podžupana glede na
način opravljanja funkcije,
- višino sejnin v odstotkih, ki so glede na plačo župana za člane občinskega sveta in člane
delovnih teles ter nadzornega odbora ostali enaki,
- podrobnejšo določitev v kakšnem primeru pripada upravičencu celotna sejnina, polovična
sejnina ter kdaj člani niso upravičeni do sejnine glede na čas prisotnosti na seji,
- omejitev letnega zneska prejetih sejnin posameznikov v višini do največ 7,5% letne plače
župana (določila Zakona za uravnoteženje javnih financ leta 2012).
G. Bodlaj je odprl razpravo.
G. Belhar je v zvezi z omejitvijo letnega zneska sejnin do največ višine 7,5% letne plače župana
dejal, da če bi moral kateri od odborov več delati in da bi bilo to potrebno, je to nenavadno.
Ampak ni kaj, če nas zavezuje zakon.
G. Bodlaj je dejal, da člani sicer lahko zasedajo, ampak ne bodo dobili plačila.
G. Špehar je izpostavil vprašanje sejnin predsednikom krajevnih skupnosti.
G. Zadnikar je dejal, da bodo predsedniki upravičeni do sejnin, če bodo imeli ta sredstva na
razpolago (v proračunu) in da bo to odločeno s sklepom Sveta krajevne skupnosti. In seveda,
da bo predsednik prisoten na seji.
Prisotni so o tem razpravljali.
G. Bodlaj je zaključil razpravo in na glasovanje podal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
1. Občinskemu svetu Občine Tržič se predlaga sprejem Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov Občine Tržič v predlaganem besedilu.
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Sklep je bil sprejet.
K 3. točki – Razno:
G. Žitnik je vprašal na koliko časa se preverjajo podatki o številu prebivalcev.
G. Zadnikar je odgovoril, da dvakrat na leto pri Statističnem uradu.
Prisotni so razpravljali o številu prebivalcev v občini ter pridobivanju podatkov o tem.
Seja je bila zaključena ob 17.25 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

