OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-27/2011
Datum: 15. 11. 2011

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V TOREK, 15.11.2011, OB 17.30 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 6 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 7. redne seje Komisije, ki je bila dne
18.10. 2011 s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov.
2. razrešitev s funkcije člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe (ugotovitveni sklep) in imenovanje druge predlagane članice v ta odbor.
3. Soglasje k imenovanju direktorja ZD Jesenice (predlagatelj direktor OZG)
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 7.
redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
18.10.2011.
Pripombe na besedilo zapisnika ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem
naslednji
Sklep 31:
Potrditi se besedilo skrajšanega zapisa in Poročilo o realizaciji sklepov,
sprejetih na 7. redni seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je bila dne 18.10.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6

Sklep je sprejet.

Točka 2:
Razrešitev s funkcije člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe (ugotovitveni sklep) in imenovanje druge predlagane članice v ta odbor.
Uvodna pojasnila k predlaganem gradivu je podala Vera Pintar.
Ker razprave ni bilo, je predsednica predlagala naslednje
Sklepi 32:
1. Na podlagi Ugotovitvenega sklepa št. 148, sprejetega na 9. redni seji
Občinskega sveta z dnem 30.6.2011, s katerim je bil Boris Janez Bregant,
roj. 23. 7.1940, stanujoč na Hrušici, Hrušica 136, z dne 30.6.2011, na
podlagi njegove pisne odstopne izjave, podane dne 14.6.2011, razrešen s
funkcije člana Občinskega sveta.
2. Na podlagi sklepa 1, je Boris Janez Bregant kot prejšnji član Občinskega
sveta razrešen s funkcije člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe Občinskega sveta občine Jesenice.
3. V Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občinskega
sveta občine Jesenice, se z javnim glasovanjem imenuje drugo članico
Občinskega sveta Mirjano Planinčić, roj. 14.8.1965, stanujoče na
Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 1, za preostanek mandatne dobe
Občinskega sveta občine Jesenice in Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe Občinskega sveta občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je sprejet.

Točka 3:
Soglasje k imenovanju direktorja ZD Jesenice (predlagatelj direktor OZG)
Po krajši obrazložitvi in pojasnilu, da se dosedanjemu direktorju ZD izteka mandat
(2007-2011), direktorja, ki je prevzel po prekinitvi mandata mesto po dr. Alojzu
Novaku.
Direktor OZG Jože Veternik je na podlagi internega razpisa predlagal, da pristojni
organ pri Občini Jesenice za naslednje mandatno obdobje (2012 – 2016) obravnava
vlogo OZG in da posreduje mnenje k imenovanju za direktorja prim. dr. Saše Letonja,
roj. 1957, stanujočega v Lescah, Dacarjeva 34.
Opomba:
zaprosilo direktorja OZG, prijava kandidata in program dela kandidata, so bili članom
komisije posredovani s sklicem za sejo komisije in je priloženo pri šifri zadeve - opr.
štev. 014-34/2011 (0404 Božena Ronner).

Po krajši razpravi Ivanke Zupančič, je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 33:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot pristojni organ
Občine Jesenice soglaša z imenovanjem prim. dr. Saše Letonja, roj. 1957,
stanujočega v Lescah, Dacarjeva 34, za direktorja Zdravstvenega doma
Jesenice za mandatno obdobje 2012-2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je sprejet.

Točka 4:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica s sejo Komisije končala ob 17.45 uri.

Zapisala:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNICA:
VERA PINTAR

