OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-25/2011
Datum: 18. 10. 2011

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V TOREK, 18.10.2011, 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: Ivanka Zupančič, Anton Stražišar, Boštjan Žigon, Vinko Lavtižar
(prisotnih 7 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Janko Pirc
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 6. redne seje Komisije, ki je bila dne
20.9. 2011 s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov.
2. Sklep o določitvi nagrade podžupanu občine Jesenice.
3. Oblikovanje mnenja k izbiri kandidatke za delovno mesto ravnateljice Vzgojno
varstvene organizacije Jesenice – vrtec Jesenice.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je sprejet.
Točka 1:
Potrditev besedila skrajšanega zapisa 6. redne seje Komisije, ki je bila dne
20.9. 2011 s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov.
Razprave in pripomb za skrajšan zapis 6. redne seje ni bilo, predsednica je poročala
le realizaciji sprejetih sklepov in dala pojasnila v zvezi s sklepom št. 26, sprejetim na
6. redni seji in sicer:
Vsebina sklepa št. 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.
Župan je na zato na 10. redni seji Občinskega sveta povedal sledeče:
Na prvi 1. izredni seji sveta, ko je bil obravnavan predlog za vstop Občine v Razvojni
center, je bila v razpravi dana pripomba člana sveta (Petra Mirca), da iz predstavitve
ni jasno, kdo bo zastopal interese Občine v tej družbi. Po zakonu o lokalni
samoupravi je jasno, da Občino navzven zastopa in predstavlja le in samo župan (33.
člen ZLS). Občina (z veliko začetnico) je v tem primeru pravna oseba, ki jo lahko
zastopa le župan. Na seji je bilo rečeno, da bo predstavnik, kdor koli bo, na sejah
Občinskega sveta moral večkrat letno pripraviti poročilo in informacije o poslovanju
Razvojnega centra.
V tej debati je župan razumel, da želi Občinski svet odločati tudi o tem, koga je bo dal
za to nalogo pooblastil, zato je njegovo odločitev poleg kadrovske komisijo želel
posredovati tudi Občinskemu svetu.
Na komisiji pa se je zapletlo (je zapisano), ker pa je zastopanje lastnika v skupščini
RCJ v pristojnosti župana, je predlog podtočke 12.2. umaknil iz dnevnega reda.
Pripombe na besedilo zapisnika ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem
naslednji
Sklep 28:
Potrditi se besedilo skrajšanega zapisa in Poročilo o realizaciji sklepov,
sprejetih na 6. redni seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je bila dne 20.9.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je sprejet.

Točka 2:
Sklep o določitvi nagrade podžupanu občine Jesenice.
Člani so skupaj s sklicem dobili pisno pojasnilo, kako poteka in na podlagi katerega
predpisa se določa višina nagrade za podžupana.
Po krajši razpravi je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 29:
Potrdi se Sklep, s katerim se s 1.10.2011 dalje Mihu Rebolju določi višina
nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, do preklica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je sprejet.

Točka 3:
Oblikovanje mnenja k izbiri kandidatke za delovno mesto ravnateljice Vzgojno
varstvene organizacije Jesenice – vrtec Jesenice.
Predlog Sveta zavoda so članice in člani prejeli po pošti (elektronski in običajni)i, ki je
bil opremljen z vsemi podatki in prilogami prijavljene kandidatke.
Po krajši razpravi, v kateri je bilo izpostavljeno tudi vprašanje o kandidatkinem
izpolnjevanju pogojev upokojitve, drugih zadržkov člani Ko misije niso imeli, zato je
predsednica dala na glasovanje naslednji
Sklep 30:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k imenovanju Zdenke
Kovač, roj. 8.3.1953, iz Žirovnice, Zabreznica 5, za ravnateljico Vzgojno
varstvene organizacije Jesenice – Vrtca Jesenice, daje pozitivno mnenje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je sprejet.

Točka 4:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica s sejo Komisije končala ob 16.10 uri.

Zapisala:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNICA:
VERA PINTAR

