OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-10/2010
Datum: 4.11.2010

SKRAJŠAN ZAPIS
1. IZREDNE SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN
IMENOVANJA, KI JE BILA V ČETRTEK, 04.10.2010.
Z ZAČETKOM OB 18.40 URI V SKUPNEM PROSTORU OBČINE JESENICE NA
JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE: Boris Dolžan - namestnik predsednice in člani:
Janko Pirc, Ivanka Zupančič, Vinko Lavtižar, Anton Stražišar. (prisotnih 5 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNA: predsednica Vera PINTAR
OSTALA PRISOTNA: mag. Božena Ronner – svetovalka za občinski svet, protokol
in informiranje.
Predlagan in soglasno je bil potrjen naslednji
Dnevni red:
Predlog za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine
Jesenice:
 Statutarna pravna komisija;
 Odbor za proračun in finance;
 Odbor za družbene dejavnosti
 Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami
 Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe;

Točka 1:
Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice:
Božena Ronner je uvodoma povedala, kako so se začeli in tudi zaključili postopki za
izbor in sestavo delovnih teles občinskega sveta, upoštevanjem nova pravila tega
Poslovnika, kot je bilo tudi dogovorjeno na sestanku s predsedniki političnih strank, ki
je bil dne 18.10.2010.
Predlagatelji so se pravočasno uskladili in tudi pripravili ustrezne predloge za
obravnavo na tej seji Komisije in v nadaljevanju na seji Sveta. Tudi razmerje za
imenovanje delovnih teles je pravilno, torej v razmerju 60:40 v korist članov
Občinskega sveta.

Ker ni bilo nobenih pripomb in drugih predlogov na sestavo in vodenje stalnih
delovnih teles, je namestnik predsednice predlagal, da se potrdijo vsi predlagani
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sklepi, ki so napisani v gradivu za to sejo Občinskega sveta in katerih predlagatelji so
politične stranke in so:
Sklep 1:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu,
da z javnim glasovanjem potrdi predlog za imenovanje predsednikov in njihovih
namestnikov ter članov delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice v naslednji
sestavi:
A. STATUTARNA PRAVNA KOMISIJA
1.
Zvonimir Jurkovič - predsednik - DeSUS
- roj.: 23. 11.1950
- naslov: Hrušica 211, Hrušica
- izobrazba: pravnik
- delo-poklic: upokojenec
2. Tomaž Stare – namestnik predsednika - član - ZARES
- roj.: 7. 3.1965
- naslov: Cesta Bratov Stražišarjev 26/A
- izobrazba: dipl. ekonomist
- delo-poklic: samostojni podjetnik
3. Matjaž Korbar – član - SDS
- roj.: 12.10.1961
- naslov: Cesta maršala Tita 41
- izobrazba: dipl. inž. varstva pri delu
- delo-poklic: poveljnik operat. gasilske enote
4. Peter Mirc – član - LDS
- roj.: 31.10.1955
- naslov: Cesta Revolucije 3
- izobrazba: gimnazijski maturant
- delo-poklic: nadzornik investicij
5. Ljudmila Ilenič – članica - SD
- roj.: 16.9.1940
- naslov: Ulica Staneta Bokala 13
- izobrazba: profesorica slovenskega jezika
- delo-poklic: upokojenka
6. Božidar Pogačar – član - SD
- roj.: 5.5.1945
- naslov: Blejska Dobrava 38a
- izobrazba: univ. dipl .sociolog
- delo-poklic: direktor
7. Boštjan Žigon –član Narcisa
- roj.: 24. 2.1977
- naslov: Alojza Travna 22
- izobrazba: strojni tehnik
- delo-poklic: vodja prodaje
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Sklep 2:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu,
da z javnim glasovanjem potrdi predlog za imenovanje predsednikov in njihovih
namestnikov ter članov delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice v naslednji
sestavi:
B. ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
1. Oto Kelih-predsednik – član - SD
- roj.: 11.1.1940
- naslov: C. M. Tita 22
- izobrazba: organizator dela
- delo-poklic: upokojenec
2. Janko Pirc – namestnik predsednika - LDS
- roj.: 20.1.1966
- naslov: Alojza Travna 1/A
- izobrazba:dipl.org. manendžer.
- delo-poklic: višji svetovalec III
3. Boris Dolžan - član - SDS
- roj.: 23.7.1960
- naslov: Hrušica 63B, Hrušica
- izobrazba. strojevodja
- delo-poklic: upokojenec
4. Igor Arh- član - SD
- roj.: 20.9.1957
- naslov: Blejska Dobrava 58, Bl. Dobrava
- izobrazba: ekonomski tehnik
- delo-poklic: računovodja
5. Ivana Pretnar- zunanja članica - SD
- roj.: 30.11.1947
- naslov: Murova 28/A
- izobrazba: administrator
- delo-poklic: upokojenka
6. Borut Žigon - zunanji član – NARCISA
- roj.: 24.5.1971
- naslov: Cesta Alojza Travna 22
- izobrazba: strojni tehnik
- delo-poklic: upravljavec proizvodnih procesov
7. Matjaž Peskar- zunanji član - LDS
- roj.: 13.8.1963
- naslov: C .M. Tita 22
- izobrazba: gimnazijski maturant
- delo-poklic: referent
Sklep 3:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu,
da z javnim glasovanjem potrdi predlog za imenovanje predsednikov in njihovih
namestnikov ter članov delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice v naslednji
sestavi:
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C. ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (področja: šolstvo, kultura, šport, delo,
družina, sociala, zdravsto):
1. Zoran Kramar- predsednik-SD
- roj.: 14.5.1957
- naslov: Hrušica 120, Hrušica
- izobrazba: dipl. inž. strojništva
- delo-poklic: direktor Zavoda za šport
2. Boštjan Smukavec – podpredsednik NARCISA
- roj.: 23. 9.1975
- naslov: Ulica Bratov Rupar 8
- izobrazba: višji upravni organizator
- delo-poklic: inšpektor igralnih avtomatov
3. Maja Otovič – članica - SD
- roj.: 11.11.1955
- naslov: Pionirska ulica 8
- izobrazba: slavistka
- delo-poklic: predmetna učiteljica slov. jezika
4. Marija Kalan-članica - SD
- roj.: 28.3.1944
- naslov: Ilirska cesta 19
- izobrazba: administrativna delavka
- delo-poklic: upokojenka
5. Marjetka Pospeh – zunanja članica - SDS
- roj.: 10.12.1966
- naslov: Cesta revolucije 14
- izobrazba: dipl. upravni organizator
- delo-poklic: nezaposlena
6. Marjeta Mlinarič Ronner – zunanja članica - DeSUS
- roj.:30.3.1966
- naslov: Hrušica 71/E, Hrušica, Hrušica
- izobrazba: gostinski tehnik
- delo-poklic: natakarica
7. Merima Nuhić –zunanja članica - SDAS
- roj.: 8.1.1967
- naslov: Cesta revolucije 2
- izobrazba: dipl. ekonomistka
- delo-poklic: strokovna sodelavka za področje plač
Sklep 4:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu,
da z javnim glasovanjem potrdi predlog za imenovanje predsednikov in njihovih
namestnikov ter članov delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice v naslednji
sestavi:
D. ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (področja:
gospodarstvo, malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma,
komunalna infrastruktura, energetika)
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1. Robert Pajk- predsednik – SDS
- roj.: 20.7.1963
- naslov: Blejska Dobrava 26/A, Bl. Dobrava
- izobrazba: univ. dipl. inž. strojništva
- delo-poklic: vodja sektorja
2. Stanislav Pem - namestnik predsednika - DeSUS
- roj.: 23.7.1947
- naslov: C. M. Tita 41
- izobrazba: ekonomist
- delo-poklic: upokojenec
3. Igor Arh – član - SD
- roj.: 20.9.1957
- naslov: Blejska Dobrava 58
- izobrazba: ekonomski tehnik
- delo-poklic: računovodja
4. Boris Janez Bregant – član - SD
- roj.: 23.7.1940
- naslov: Hrušica 136, Hrušica
- izobrazba: univ. dipl .ing .strojništva
- delo-poklic: upokojenec
5. Ana Marija Korošec-član-SD
- roj.: 31.3.1938
- naslov: C .M. Tita 41
- izobrazba: ekonomist
- delo-poklic: upokojenka
6. Jože ZORC – zunanji član - SNS
- roj.: 17.1.1957
- naslov: Ulica Staneta Bokala 13
- izobrazba: kuhar
- delo-poklic: kuhar
7. Marijan Nikolavčič - zunanji član - SDS
- roj.: 11.4.1940
- naslov: C. M. Tita 2
- izobrazba: strojni tehnik
- delo-poklic: upokojenec
Sklep 5:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu,
da z javnim glasovanjem potrdi predlog za imenovanje predsednikov in njihovih
namestnikov ter članov delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice v naslednji
sestavi:
E. ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR TER GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI
(področja: ekologije, prostora, stanovanjskega gospodarstva)
1. Miha Rebolj – predsednik - NARCISA
- roj.: 22.9.1977
- naslov: C. M. Tita 41
- izobrazba: gimnazijski maturant
- delo-poklic: profesionalni športnik
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2. Andrej Černe - namestnik predsednika-NSI
- roj.: 10.9.1953
- naslov: Blejska Dobrava 32, Bl. Dobrava
- izobrazba: univ. dipl .inž. geodezije
- delo-poklic: višji svetovalec GURS
3. Anton Stražišar – član - DESUS
- roj.: 12.6.1937
- naslov: Razgledna pot 10/B
- izobrazba:univ. dipl.inž.str.
- delo-poklic: upokojenec
4. Aleš Nagode – član - SDS
- roj.: 27.5.1966
- naslov: Pod gozdom 9,
- izobrazba:dipl. elektroinženir
- delo-poklic: vodja skupine
5. Roman Savinšek – član SDS
- roj.: 1.6.1939
- naslov: Planina pod Golico 55/A, Planina pod Golico
- izobrazba:univ. akademski slikar
- delo-poklic: upokojenec
6. Miroslav Harej – zunanji član - SD
- roj.: 15.4.1950
- naslov: Cesta revolucije 1
- izobrazba: medicinski tehnik
- delo-poklic: upokojenec
7. Stevo Ščavničar- zunanji član - SD
- roj.: 6.8.1953
- naslov: Cesta 1. maja 46
- izobrazba: profesor fizike
- delo-poklic: direktor

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Namestnik predsednice:
Boris Dolžan
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