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

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 6.12.2010, Z ZAČETKOM OB 16.00 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA CESTI ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE: Vera Pintar, Boris Dolžan - namestnik predsednice
in člani: Janko Pirc, Ivanka Zupančič, Vinko Lavtižar, Boštjan Žigon, Anton Stražišar.
(prisotnih 7 od 7).
OSTALA PRISOTNA: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave in mag. Božena
Ronner – svetovalka župana.
Predsednica je predlagala razširitev dnevnega reda z dodatno točko dnevnega reda
in sicer z naslovom:
Obravnava predloga Poslovnika o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razprave in nasprotujočega predloga ni bilo, zato je predsednica predlagala v
potrditev spremenjeni in razširjeni naslednji
Dnevni red:
1. Obravnava predloga Poslovnika o delu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
2. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 1.
izredni seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
4.11.2010.
3. Razprava o predlogih in oblikovanje liste kandidatov za člane Nadzornega
odbora občine Jesenice.
4. Sklep o določitvi nagrade županu občine Jesenice.
5. Sklep o določitvi nagrade podžupanji občine Jesenice.
6. Obravnava predloga besedila javnega razpisa za zbiranje pobud za podelitev
priznanj občine Jesenice v letu 2011.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.
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Točka 1:
Obravnava predloga Poslovnika o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Predlagani Poslovnik je pojasnila Božena Ronner in zagotovila, da bo Komisija
besedilo Poslovnika dobila v vezani obliki z vsemi že sprejetimi poslovniki drugih
delovnih teles občinskega sveta.
Predsednica je predlagala v sprejem naslednji
Sklep 1:
Sprejme se Poslovnik o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 1.
izredni seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
4.11.2010.
Razprave in pripomb na besedilo skrajšanega zapisa ni bilo, zato je predsednica
predlagala v razpravo in sprejem naslednji
Sklep 2:
Potrditi se besedilo skrajšanega zapisa s poročilom o realizaciji sklepov 1.
izredne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne
4.11.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Razprava o predlogih in oblikovanje liste kandidatov za člane Nadzornega
odbora občine Jesenice.
Predsednica je uvodoma povedala, da naj se ugotovi, da so bili predlogi za kandidate
za člane Nadzornega odbora pravilno in pravočasno vloženi. Da je bilo vloženih 14
kandidatur za 13 kandidatov. Predlagala je tudi, da se predstavi posamezne
kandidate tako, kot sledijo predlogi skupine svetnikov. Kako so po vrstnem redu
kandidati rangirani in zakaj so predlagatelji označeni z različnimi barvami pa je dala
pojasnilo Božena Ronner, namreč seznam kandidatov je napisan tako, kot je potekalo
vložitev predlogov. Iz barvne palete predlagateljev pa je razvidna skupina
predlagateljev – svetnic in svetnikov.
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Nekatere predstavitve so potekale po pisnih predstavitvah, nekatere pa ustno na seji.
Božena Ronner je prebrala predstavitve za naslednje predlagane kandidate:
Antona Muniha, Franca Rožiča, Rajka Skubica
Boštjan Žigon za kandidata: Egona Kepica in Andrejo Popović (ustno)
Boris Dolžan za kandidata: Barbaro Habe Sintič in Božidarja Erjavca (pisno)
Vera Pintar za kandidate: Vojka Otoviča, Borisa Smoleja in Iva Ščavničarja (pisno) in
Janko Pirc za kandidate: Marjeto Tomaš, Aleksandra Iskro in Janka Pogačnika.
Po krajši razpravi je predsednica predlagala v razpravo
Naslednji
Sklep 3:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da vseh
trinajst predlaganih kandidatov za člane Nadzornega odbora izpolnjuje pogoje
za člana Nadzornega odbora. Ti kandidatke in kandidati so:
1. Anton Munih, rojen 14.01.1961, stanujoč Alojza Travna 17, Jesenice, mag.
prava, management nepremičnin;
2. Franc Rožič, rojen 05.12.1942, stanujoč Cesta maršala Tita 22, Jesenice,
ekonimist (VI);
3. Egon Kepic, rojen 12.05.1967, stanujoč Ulica Viktorja Kejžarja 25/a, Jesenice,
komunalni inženir;
4. Andreja Popović, rojena 07.12.1975, stanujoča Delavska 1, Jesenice, univ.
dipl. ekon.;
5. Barbara Habe Sintič, rojena 11.11.1971, stanujoča Cesta bratov Stražišar 33,
Jesenice, magistrica znanosti;
6. Božidar Erjavec, rojen 02.03.1945, stanujoč Cesta Janeza Finžgarja 5,
Jesenice, univ. dipl. inž. str.;
7. Vojko Otovič, rojen 21.12.1961, stanujoč Pionirska 8, Jesenice, dipl.
ekonomist;
8. Boris Smolej, rojen 28.08.1953, stanujoč Šmidova 28, Jesenice, ekonomist
(VI);
9. Ivo Ščavničar, rojen 31.08.1952, stanujoč Cesta marša aTita 18, Jesenice,
mag. znanosti, univ. dipl. inž. mat.;
10. Franc Rožič, rojen 05.12.1942, stanujoč Cesta maršala Tita 22, Jesenice,
ekonimist (VI);
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11. Rajko Skubic, rojen 01.07.1952, stanujoč Hrušica 125, Hrušica, univ. dipl.,
inž. elektronike;
12. Marjeta Tomaš, rojena 22.09.1947, stanujoča Cesta Revolucije 2/a, Jesenice,
ekonomistka (VI);
13. Aleksander Iskra, rojen 24.08.1965, stanujoč Cesta Cirila Tavčarja 3,
Jesenice, organizator;
14. Janko Pogačnik, rojen 27.03.1941, Cesta Toneta Tomšiča 16, Jesenice,
ekonomist (VI).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
Sklep 4:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občanskemu
svetu da s tajnim glasovanjem izmed trinajstih predlaganih kandidat in
kandidatov izvoli sedem predlaganih kandidatov za člane Nadzornega odbora
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Sklep o določitvi nagrade županu občine Jesenice.
Način in postopek za določitev plače oziroma nagrade župana, ki funkcijo opravlja
nepoklicno, je pojasnila Božena Ronner.
Ker vprašanj in razprave ni bilo, je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Sklep 5:
Sprejme se ugotovitveni sklep, s katerim se od 5.11. 2010 dalje določi višina
nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije župana občine Jesenice Tomaža
Toma Mencingerja, roj. 29. 3. 1956, stanujočega na Jesenicah, Ukova 5, do
preklica.
Na dan določitve nagrade županu ta znaša v višini 1690,00 €.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Sklep o določitvi nagrade podžupanji občine Jesenice.
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Božena Ronner je uvodoma dala pojasnila, kako se določa plača in nagrada
podžupanom in tudi, katera zakonodaja velja na tem področju
S tem povezano pa je obrazložila še izhodišča za pripravo sklepov za določitev plače
županu in o višini nagrade, ki pripada podžupanji, če ta funkcijo opravlja nepoklicno,
vključno s pristojnostmi župana, ki sam odloča, v kateri plačilni razred bo podžupana
razvrstil, ker je plačni razred odvisen od pooblastil, ki jih župan da posameznemu
podžupanu.
Vse je določeno z Odlokom o plačah funkcionarjev je za opravljanje funkcije
podžupana občine Jesenice, ki sodi v A5 plačni razred funkcij v lokalni skupnosti,
podžupan IV, funkcija te plačne podskupine uvrščena v plačne razrede v razponu od
38 do 45.
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu pripada plačilo v višini 50 % vrednosti
osnovne plače podžupana, določene s plačnim razredom na podlagi 8. in 9. člena
odloka ter na podlagi kriterijev določenih v 5. členu Pravilnika o določanju plač in
nagrad občinskim funkcionarjem…, kjer je določeno, da morajo podžupani za
določeno nagrado opraviti vse zaupane naloge, ki jih določi župan, s tem povezano
(pravilnik..) pa ni opravičen do drugih nagrad (sejnin, povračilo stroškov prihoda na
seje, na občino.., itd.).
Ob tem je še povedala, da naj sklep o določitvi nagrade podpiše namestnik
predsednice Boris Dolžan.
Ker vprašanj in razprave ni bilo, je predsednica dala na glasovanje naslednji
Sklep 6:
Sprejme se sklep, s katerim se od 5.11.2010 dalje določi višina nagrade za
nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje Vere Pintar, roj. 5. 3. 1949, z
Jesenic, Cesta Cirila Tavčarja 1/a, v višini 43 plačnega razreda in do preklica.

GLASOVANJE:PRISOTNI - 7
ZA - 6
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Obravnava predloga besedila javnega razpisa za zbiranje pobud za podelitev
priznanj občine Jesenice v letu 2011 (pojasnila na seji).
Pripomb in spremenjenega besedila pripravljenega besedila javnega razpisa ni bilo.
V razpravi je Janko Pirc predlagal, da se zaradi jasnosti kriterijev, kljub temu, da so
napisani v besedilu razpisa, obvezno le te posreduje vsem članom Komisije.
Ker druge razprave ni bilo je predsednica dala na glasovanje naslednje
Sklepe 7:
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1. Potrdi se besedilo javnega razpisa za zbiranje pobud za podelitev
priznanj občine Jesenice v letu 2011 v predlagani vsebini.
2. Javni razpis se objavi v Jeseniških novicah, na Radiu Triglav in na
občinski spletni strani.
3. Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se posredujeta
oba akta (Odlok in Pravilnik), ki sta podlaga za odločanje o priznanjih
občine Jesenice.
Besedilo javnega razpisa je priloga originalnega izvoda skrajšanega zapisa.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Vprašanja in pobude.
7.1 Janko Pirc - vprašanje
Zanima ga, če je komisijo za pomoč županu pri ureditvi razmer v mladinskem
letovišču Pineta, župan že imenoval, kot je obljubil na seji Občinskega sveta. Iz
županovega odgovora je bilo razumeti, da bo ta predlog pripravil in da bo ta komisija
o njem tudi odločala.
Po razpravi in danih odgovorih Božene Ronner, Vere Pintar, Slavke Brelih in Boštjana
Žigona, je bilo povedano naslednje:
 Obisk župana v Novem gradu, planiran v mesecu decembru ima protokolarni
namen, predvsem ta, da se župana spoznate
 V kolikor bo župan imenoval posebno komisijo, delovno skupino je v
pristojnosti župana, kot to določa Statut občine
 Za ureditev odrtih pravnih vprašanj ima župan zato strokovnjake, vključujoč
pravnike, ki so sposobni urejati premoženjsko pravne zadeve z lastništvom
nepremičnin
 Odrto ostaja vprašanje – pobuda člana Občinskega sveta za skupni obisk
predstavnikov občinskega sveta in župana v Novem gradu toliko časa, dokler
ne bo pobuda bolj konkretizirana z namenom in ciljem te pobude, kje in na
katerih področjih naj bi bila nudena pomoč in skupno urejanje zadev in katerih.

Drugih vprašanj ni bilo, zato je predsednica s sejo zaključila ob 16.45 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednica Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Vera Pintar
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