OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-23/2011
Datum: 20.9.2011

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V TOREK, 20.9.2011, OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE: Vera Pintar - predsednica, Boris Dolžan - namestnik
predsednice in člani: Janko Pirc, Ivanka Zupančič, Anton Stražišar, Boštjan Žigon,
Vinko Lavtižar (prisotnih 7 od 7).
OSTALI PRISOTNI: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, mag. Božena
Ronner – svetovalka župana
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji dnevni red:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 5.
redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
9.5.2011.
2. Poročilo o realizaciji sklepa, sprejetega na 3. dopisni seji Komisije, ki je trajala
od 29.6.2011-30.6.2011.
3. Razrešitev in imenovanje drugega člana Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
4. Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Razvojni center
Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o..
5. Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Triglavski narodni park za obdobje 2011-2014
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 5.
redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
9.5.2011.
Razprave in pripomb za skrajšan zapis 5. redne seje ni bilo, predsednica je poročala,
da so bili sprejeti sklepi realizirani.
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Sklep 23:
Potrditi se besedilo skrajšanega zapisa s Poročilom o realizaciji sklepov,
sprejetih na 5. redni seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je bila dne 9.5.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 2:
Poročilo o realizaciji sklepa, sprejetega na 3. dopisni seji Komisije, ki je trajala
od 29.6.2011-30.6.2011.
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 24:
Potrdi se zapis in Poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 3. dopisni seji
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je trajala od 29.6.30.6.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 3:
Razrešitev in imenovanje drugega člana Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
Predsednica je uvodoma povedala, da je na naslov Komisije Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu poslal predlog za zamenjavo člana Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, ker se je v Alpetourju formirala nova delovna enota in da
se je imenoval nov vodja te enote. Zaradi navedenega predlagajo razrešitev
dosedanjega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Primoža Turka
in imenovanje nove kandidata Tomaža Koširja.
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 25:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu razreši dosedanjega člana in predstavnika Alpetour Potovalna
agencija d.d. Primoža Turka ter, da se na njegovo mesto imenuje Tomaž Košir,
roj. 2.3.1978, stanujoč v Podkorenu 75/a.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 4:
Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Razvojni center
Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o..
Po uvodni obrazložitvi predsednice Komisije, ki je prebrala predlog župana, da se za
predstavnico Občine Jesenice kot družbenice družbe Razvojni center Jesenice,
družba za razvoj novih materialov in tehnologij, ki bi zastopala Občino v tej družbi
predlaga kandidatka mag. Vera Djurić Drozdek, ki je vodjo Oddelka za gospodarstvo.
Tako bi namesto župana vodja Oddelka za gospodarstvo zastopala Občino Jesenice
in prisostvovala na skupščini družbenikov in veljavno glasovala.
V razpravi so sodelovali: Boris Dolžan, Janko Pirc, Anton Stražišar, Ivanka Zupančič,
Božena Ronner, Slavka Brelih in Vera Pintar.
Boris Dolžan:
Zanima ga, zakaj politične stranke niso bile pozvane k sodelovanju, da bi pripravile
svoje predloge, predlagale svoje kandidate?
Janko Pirc:
Njegovo mnenje je enako, morda se moti in morda ta Komisija kot tudi Občinski svet
nista pristojni za to imenovanje, če pa sta, naj se izvede postopek kot za ostala
imenovanja.
Bili so v dvomih, ali podpreti RCJ ali ne. Svetniki so dobili različne informacije,
različne podatke. Obljubljena jim je bilo, da dobijo družbeniško pogodbo v pregled,
sedaj pa so le seznanjeni, da je ta že podpisana. Predlaga tudi, da se družbeniška
pogodba popravi in dopolni tako, da bo vsebovala tudi organe nadzora.
Anton Stražišar:
Postopek, ki je opisan ni pravi. Tudi njega moti, da niso bili poklicani, da evidentirajo
svoje kandidate in s takim postopkom se jih le odriva. Za vsa ostala imenovanja so
bili pozvani na evidentiranje, tokrat ne in se sprašuje, zakaj ne?
Ivanka Zupančič:
V obrazložitvi piše, da je kandidatka strokovnjakinja, da pozna to področje, da bo
zastopala župana – Občino, poročala županu, župan pa Občinski svet o vseh
dejanjih družbe. V obrazložitvi piše tudi, da družba nima drugih organov, niti
nadzorstvenega organa.
Božena Ronner:
Res je, politične stranke niso bile pozvane za vložitev kandidatur kot je uveljavljena
praksa; postopki so običajno tudi nekje zapisani. Kaj vsebuje ali bi morala vsebovati
ta družbeniška pogodba, je zapisala v obrazložitvi. Nič ne piše o tem, kdo zastopa
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Občino. Običajno je, da na Skupščini družbenico zastopa župan, ki je zastopnik
pravne osebe – Občine, lahko pa je to po njem pooblaščena oseba.
Politične stranke običajno ne predlagajo kandidatov, ki bi bili dovolj strokovno
podkovani za posamezno področje, namreč to ni imenovanje kandidatov za člana
sveta nekega javnega zavoda.
Slavka Brelih:
V vseh postopkih je bilo veliko kritik pred vstopom Občine Jesenice kot družbenica v
to družbo, zato je bil njihov namen, da Občinski svet odloči o kandidatu, ki bi zastopal
Občino kot družbenico v tej družbi. Če bi družbeniška pogodba že vsebovala
nadzorstvene organe, bi se postopek imenovanja kandidatov za člane v tem organu
izvedel tako, da bi jih imenoval Občinski svet.
Vera Pintar:
Preveri se, ali je imenovanje kandidatke sploh potrebno v tem postopku, ali ne. V
kolikor je to županova pristojnost, se imenovanje na predlagan način ustavi. V kolikor
temu ni tako, se izvede običajni postopek evidentiranja kandidatov preko političnih
strank.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 26:
Strokovna služba naj preveri, ali ni imenovanje predlagane kandidatke v
županova pristojnost. Če je, se imenovanje na predlagan način ustavi.
V kolikor predlagani postopek imenovanja ni v županovi pristojnosti, se mora
takoj začeti postopek evidentiranja kandidatov preko političnih strank,
zastopanih v Občinskem svetu občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 5:
Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Triglavski narodni park za obdobje 2011-2014
Po uvodni obrazložitvi je predsednica Komisije prebrala tudi predlog sklepa.
V razpravi so o načinu predlagane postopka imenovanja temu oporekali: Boris
Dolžan, Janko Pirc in Anton Stražišar. Janko Pirc je izpostavil bojazen širitve TNP v
jeseniška zasebna in javna zemljišča, zato tudi to imenovanje ni kar tako.
Na vprašanja in kritike je odgovarjala Božena Ronner. Povedala je, da je predlagana
kandidatka strokovnjakinja, ki pokriva tudi to delovno področje in da se bo morala kot
predstavnica Občine ali t.im. »predstavnice parkovne lokalne skupnosti« povezovati z
različnimi pravnimi in fizičnimi osebami v delovnem času kot tudi izven in da tudi, če
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oporekajo temu postopku, ne verjame, da bi bil predstavnik neke politične opcije
pripravljen kadarkoli se povezovati z različnimi predstavniki (KS, kmeti,agrarno
skupnostjo, fizičnimi lastniki, itd.). V postopku za to imenovanje niso zapisani
predstavniki političnih strank. Tako kot Vlada predlaga svoje predstavnike, tako lahko
tudi župani lokalne skupnosti predlagajo svoje kandidate. Občina Jesenice ima
resnično majhen delež v lasti na območju Triglavskega narodnega parka, ki se
nahaja na območju naselja Kočna in zato ji pripada en sam predstavnik.
Vse ostalo pa je že zapisano v obrazložitvi predloga.
Sklep 27:
Za predstavnico Občine Jesenice se v Svet javnega zavoda Triglavski narodni
park imenuje kandidatko mag. Valentino Gorišek, roj. 1971, stanujočo na
Jesenicah, Cesta bratov Stražišar 21.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 4
PROTI - 1
Sklep je sprejet.

Točka 6:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 16. 35 uri.

Zapisala:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNICA:
VERA PINTAR
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OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-23/2011
Datum: 20.9.2011

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V TOREK, 20.9.2011, OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE: Vera Pintar - predsednica, Boris Dolžan - namestnik
predsednice in člani: Janko Pirc, Ivanka Zupančič, Anton Stražišar, Boštjan Žigon,
Vinko Lavtižar (prisotnih 7 od 7).
OSTALI PRISOTNI: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, mag. Božena
Ronner – svetovalka župana
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji dnevni red:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 5.
redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
9.5.2011.
2. Poročilo o realizaciji sklepa, sprejetega na 3. dopisni seji Komisije, ki je trajala
od 29.6.2011-30.6.2011.
3. Razrešitev in imenovanje drugega člana Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
4. Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Razvojni center
Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o..
5. Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Triglavski narodni park za obdobje 2011-2014
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 5.
redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
9.5.2011.
Razprave in pripomb za skrajšan zapis 5. redne seje ni bilo, predsednica je poročala,
da so bili sprejeti sklepi realizirani.
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Sklep 23:
Potrditi se besedilo skrajšanega zapisa s Poročilom o realizaciji sklepov,
sprejetih na 5. redni seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je bila dne 9.5.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 2:
Poročilo o realizaciji sklepa, sprejetega na 3. dopisni seji Komisije, ki je trajala
od 29.6.2011-30.6.2011.
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 24:
Potrdi se zapis in Poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 3. dopisni seji
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je trajala od 29.6.30.6.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 3:
Razrešitev in imenovanje drugega člana Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
Predsednica je uvodoma povedala, da je na naslov Komisije Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu poslal predlog za zamenjavo člana Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, ker se je v Alpetourju formirala nova delovna enota in da
se je imenoval nov vodja te enote. Zaradi navedenega predlagajo razrešitev
dosedanjega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Primoža Turka
in imenovanje nove kandidata Tomaža Koširja.
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 25:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu razreši dosedanjega člana in predstavnika Alpetour Potovalna
agencija d.d. Primoža Turka ter, da se na njegovo mesto imenuje Tomaž Košir,
roj. 2.3.1978, stanujoč v Podkorenu 75/a.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 4:
Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Razvojni center
Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o..
Po uvodni obrazložitvi predsednice Komisije, ki je prebrala predlog župana, da se za
predstavnico Občine Jesenice kot družbenice družbe Razvojni center Jesenice,
družba za razvoj novih materialov in tehnologij, ki bi zastopala Občino v tej družbi
predlaga kandidatka mag. Vera Djurić Drozdek, ki je vodjo Oddelka za gospodarstvo.
Tako bi namesto župana vodja Oddelka za gospodarstvo zastopala Občino Jesenice
in prisostvovala na skupščini družbenikov in veljavno glasovala.
V razpravi so sodelovali: Boris Dolžan, Janko Pirc, Anton Stražišar, Ivanka Zupančič,
Božena Ronner, Slavka Brelih in Vera Pintar.
Boris Dolžan:
Zanima ga, zakaj politične stranke niso bile pozvane k sodelovanju, da bi pripravile
svoje predloge, predlagale svoje kandidate?
Janko Pirc:
Njegovo mnenje je enako, morda se moti in morda ta Komisija kot tudi Občinski svet
nista pristojni za to imenovanje, če pa sta, naj se izvede postopek kot za ostala
imenovanja.
Bili so v dvomih, ali podpreti RCJ ali ne. Svetniki so dobili različne informacije,
različne podatke. Obljubljena jim je bilo, da dobijo družbeniško pogodbo v pregled,
sedaj pa so le seznanjeni, da je ta že podpisana. Predlaga tudi, da se družbeniška
pogodba popravi in dopolni tako, da bo vsebovala tudi organe nadzora.
Anton Stražišar:
Postopek, ki je opisan ni pravi. Tudi njega moti, da niso bili poklicani, da evidentirajo
svoje kandidate in s takim postopkom se jih le odriva. Za vsa ostala imenovanja so
bili pozvani na evidentiranje, tokrat ne in se sprašuje, zakaj ne?
Ivanka Zupančič:
V obrazložitvi piše, da je kandidatka strokovnjakinja, da pozna to področje, da bo
zastopala župana – Občino, poročala županu, župan pa Občinski svet o vseh
dejanjih družbe. V obrazložitvi piše tudi, da družba nima drugih organov, niti
nadzorstvenega organa.
Božena Ronner:
Res je, politične stranke niso bile pozvane za vložitev kandidatur kot je uveljavljena
praksa; postopki so običajno tudi nekje zapisani. Kaj vsebuje ali bi morala vsebovati
ta družbeniška pogodba, je zapisala v obrazložitvi. Nič ne piše o tem, kdo zastopa
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Občino. Običajno je, da na Skupščini družbenico zastopa župan, ki je zastopnik
pravne osebe – Občine, lahko pa je to po njem pooblaščena oseba.
Politične stranke običajno ne predlagajo kandidatov, ki bi bili dovolj strokovno
podkovani za posamezno področje, namreč to ni imenovanje kandidatov za člana
sveta nekega javnega zavoda.
Slavka Brelih:
V vseh postopkih je bilo veliko kritik pred vstopom Občine Jesenice kot družbenica v
to družbo, zato je bil njihov namen, da Občinski svet odloči o kandidatu, ki bi zastopal
Občino kot družbenico v tej družbi. Če bi družbeniška pogodba že vsebovala
nadzorstvene organe, bi se postopek imenovanja kandidatov za člane v tem organu
izvedel tako, da bi jih imenoval Občinski svet.
Vera Pintar:
Preveri se, ali je imenovanje kandidatke sploh potrebno v tem postopku, ali ne. V
kolikor je to županova pristojnost, se imenovanje na predlagan način ustavi. V kolikor
temu ni tako, se izvede običajni postopek evidentiranja kandidatov preko političnih
strank.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 26:
Strokovna služba naj preveri, ali ni imenovanje predlagane kandidatke v
županova pristojnost. Če je, se imenovanje na predlagan način ustavi.
V kolikor predlagani postopek imenovanja ni v županovi pristojnosti, se mora
takoj začeti postopek evidentiranja kandidatov preko političnih strank,
zastopanih v Občinskem svetu občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 5:
Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Triglavski narodni park za obdobje 2011-2014
Po uvodni obrazložitvi je predsednica Komisije prebrala tudi predlog sklepa.
V razpravi so o načinu predlagane postopka imenovanja temu oporekali: Boris
Dolžan, Janko Pirc in Anton Stražišar. Janko Pirc je izpostavil bojazen širitve TNP v
jeseniška zasebna in javna zemljišča, zato tudi to imenovanje ni kar tako.
Na vprašanja in kritike je odgovarjala Božena Ronner. Povedala je, da je predlagana
kandidatka strokovnjakinja, ki pokriva tudi to delovno področje in da se bo morala kot
predstavnica Občine ali t.im. »predstavnice parkovne lokalne skupnosti« povezovati z
različnimi pravnimi in fizičnimi osebami v delovnem času kot tudi izven in da tudi, če
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oporekajo temu postopku, ne verjame, da bi bil predstavnik neke politične opcije
pripravljen kadarkoli se povezovati z različnimi predstavniki (KS, kmeti,agrarno
skupnostjo, fizičnimi lastniki, itd.). V postopku za to imenovanje niso zapisani
predstavniki političnih strank. Tako kot Vlada predlaga svoje predstavnike, tako lahko
tudi župani lokalne skupnosti predlagajo svoje kandidate. Občina Jesenice ima
resnično majhen delež v lasti na območju Triglavskega narodnega parka, ki se
nahaja na območju naselja Kočna in zato ji pripada en sam predstavnik.
Vse ostalo pa je že zapisano v obrazložitvi predloga.
Sklep 27:
Za predstavnico Občine Jesenice se v Svet javnega zavoda Triglavski narodni
park imenuje kandidatko mag. Valentino Gorišek, roj. 1971, stanujočo na
Jesenicah, Cesta bratov Stražišar 21.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 4
PROTI - 1
Sklep je sprejet.

Točka 6:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 16. 35 uri.

Zapisala:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNICA:
VERA PINTAR
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OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-23/2011
Datum: 20.9.2011

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V TOREK, 20.9.2011, OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE: Vera Pintar - predsednica, Boris Dolžan - namestnik
predsednice in člani: Janko Pirc, Ivanka Zupančič, Anton Stražišar, Boštjan Žigon,
Vinko Lavtižar (prisotnih 7 od 7).
OSTALI PRISOTNI: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, mag. Božena
Ronner – svetovalka župana
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji dnevni red:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 5.
redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
9.5.2011.
2. Poročilo o realizaciji sklepa, sprejetega na 3. dopisni seji Komisije, ki je trajala
od 29.6.2011-30.6.2011.
3. Razrešitev in imenovanje drugega člana Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
4. Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Razvojni center
Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o..
5. Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Triglavski narodni park za obdobje 2011-2014
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 5.
redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
9.5.2011.
Razprave in pripomb za skrajšan zapis 5. redne seje ni bilo, predsednica je poročala,
da so bili sprejeti sklepi realizirani.
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Sklep 23:
Potrditi se besedilo skrajšanega zapisa s Poročilom o realizaciji sklepov,
sprejetih na 5. redni seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je bila dne 9.5.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 2:
Poročilo o realizaciji sklepa, sprejetega na 3. dopisni seji Komisije, ki je trajala
od 29.6.2011-30.6.2011.
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 24:
Potrdi se zapis in Poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 3. dopisni seji
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je trajala od 29.6.30.6.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 3:
Razrešitev in imenovanje drugega člana Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
Predsednica je uvodoma povedala, da je na naslov Komisije Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu poslal predlog za zamenjavo člana Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, ker se je v Alpetourju formirala nova delovna enota in da
se je imenoval nov vodja te enote. Zaradi navedenega predlagajo razrešitev
dosedanjega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Primoža Turka
in imenovanje nove kandidata Tomaža Koširja.
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 25:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu razreši dosedanjega člana in predstavnika Alpetour Potovalna
agencija d.d. Primoža Turka ter, da se na njegovo mesto imenuje Tomaž Košir,
roj. 2.3.1978, stanujoč v Podkorenu 75/a.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 4:
Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Razvojni center
Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o..
Po uvodni obrazložitvi predsednice Komisije, ki je prebrala predlog župana, da se za
predstavnico Občine Jesenice kot družbenice družbe Razvojni center Jesenice,
družba za razvoj novih materialov in tehnologij, ki bi zastopala Občino v tej družbi
predlaga kandidatka mag. Vera Djurić Drozdek, ki je vodjo Oddelka za gospodarstvo.
Tako bi namesto župana vodja Oddelka za gospodarstvo zastopala Občino Jesenice
in prisostvovala na skupščini družbenikov in veljavno glasovala.
V razpravi so sodelovali: Boris Dolžan, Janko Pirc, Anton Stražišar, Ivanka Zupančič,
Božena Ronner, Slavka Brelih in Vera Pintar.
Boris Dolžan:
Zanima ga, zakaj politične stranke niso bile pozvane k sodelovanju, da bi pripravile
svoje predloge, predlagale svoje kandidate?
Janko Pirc:
Njegovo mnenje je enako, morda se moti in morda ta Komisija kot tudi Občinski svet
nista pristojni za to imenovanje, če pa sta, naj se izvede postopek kot za ostala
imenovanja.
Bili so v dvomih, ali podpreti RCJ ali ne. Svetniki so dobili različne informacije,
različne podatke. Obljubljena jim je bilo, da dobijo družbeniško pogodbo v pregled,
sedaj pa so le seznanjeni, da je ta že podpisana. Predlaga tudi, da se družbeniška
pogodba popravi in dopolni tako, da bo vsebovala tudi organe nadzora.
Anton Stražišar:
Postopek, ki je opisan ni pravi. Tudi njega moti, da niso bili poklicani, da evidentirajo
svoje kandidate in s takim postopkom se jih le odriva. Za vsa ostala imenovanja so
bili pozvani na evidentiranje, tokrat ne in se sprašuje, zakaj ne?
Ivanka Zupančič:
V obrazložitvi piše, da je kandidatka strokovnjakinja, da pozna to področje, da bo
zastopala župana – Občino, poročala županu, župan pa Občinski svet o vseh
dejanjih družbe. V obrazložitvi piše tudi, da družba nima drugih organov, niti
nadzorstvenega organa.
Božena Ronner:
Res je, politične stranke niso bile pozvane za vložitev kandidatur kot je uveljavljena
praksa; postopki so običajno tudi nekje zapisani. Kaj vsebuje ali bi morala vsebovati
ta družbeniška pogodba, je zapisala v obrazložitvi. Nič ne piše o tem, kdo zastopa
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Občino. Običajno je, da na Skupščini družbenico zastopa župan, ki je zastopnik
pravne osebe – Občine, lahko pa je to po njem pooblaščena oseba.
Politične stranke običajno ne predlagajo kandidatov, ki bi bili dovolj strokovno
podkovani za posamezno področje, namreč to ni imenovanje kandidatov za člana
sveta nekega javnega zavoda.
Slavka Brelih:
V vseh postopkih je bilo veliko kritik pred vstopom Občine Jesenice kot družbenica v
to družbo, zato je bil njihov namen, da Občinski svet odloči o kandidatu, ki bi zastopal
Občino kot družbenico v tej družbi. Če bi družbeniška pogodba že vsebovala
nadzorstvene organe, bi se postopek imenovanja kandidatov za člane v tem organu
izvedel tako, da bi jih imenoval Občinski svet.
Vera Pintar:
Preveri se, ali je imenovanje kandidatke sploh potrebno v tem postopku, ali ne. V
kolikor je to županova pristojnost, se imenovanje na predlagan način ustavi. V kolikor
temu ni tako, se izvede običajni postopek evidentiranja kandidatov preko političnih
strank.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 26:
Strokovna služba naj preveri, ali ni imenovanje predlagane kandidatke v
županova pristojnost. Če je, se imenovanje na predlagan način ustavi.
V kolikor predlagani postopek imenovanja ni v županovi pristojnosti, se mora
takoj začeti postopek evidentiranja kandidatov preko političnih strank,
zastopanih v Občinskem svetu občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 5:
Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Triglavski narodni park za obdobje 2011-2014
Po uvodni obrazložitvi je predsednica Komisije prebrala tudi predlog sklepa.
V razpravi so o načinu predlagane postopka imenovanja temu oporekali: Boris
Dolžan, Janko Pirc in Anton Stražišar. Janko Pirc je izpostavil bojazen širitve TNP v
jeseniška zasebna in javna zemljišča, zato tudi to imenovanje ni kar tako.
Na vprašanja in kritike je odgovarjala Božena Ronner. Povedala je, da je predlagana
kandidatka strokovnjakinja, ki pokriva tudi to delovno področje in da se bo morala kot
predstavnica Občine ali t.im. »predstavnice parkovne lokalne skupnosti« povezovati z
različnimi pravnimi in fizičnimi osebami v delovnem času kot tudi izven in da tudi, če
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oporekajo temu postopku, ne verjame, da bi bil predstavnik neke politične opcije
pripravljen kadarkoli se povezovati z različnimi predstavniki (KS, kmeti,agrarno
skupnostjo, fizičnimi lastniki, itd.). V postopku za to imenovanje niso zapisani
predstavniki političnih strank. Tako kot Vlada predlaga svoje predstavnike, tako lahko
tudi župani lokalne skupnosti predlagajo svoje kandidate. Občina Jesenice ima
resnično majhen delež v lasti na območju Triglavskega narodnega parka, ki se
nahaja na območju naselja Kočna in zato ji pripada en sam predstavnik.
Vse ostalo pa je že zapisano v obrazložitvi predloga.
Sklep 27:
Za predstavnico Občine Jesenice se v Svet javnega zavoda Triglavski narodni
park imenuje kandidatko mag. Valentino Gorišek, roj. 1971, stanujočo na
Jesenicah, Cesta bratov Stražišar 21.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 4
PROTI - 1
Sklep je sprejet.

Točka 6:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 16. 35 uri.

Zapisala:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNICA:
VERA PINTAR
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