OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 032-5/2011
Datum: 9.5.2011

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V PONEDELJEK, DNE 9.5.2011, Z ZAČETKOM OB 16.00 URI,
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA CESTI 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).
OSTALA PRISOTNIA: 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 4.
redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
18.4.2011.
2. Razrešitev in novo imenovanje članice Sveta uporabnikov javnih dobrin.
3. Imenovanje kandidata za člana Sveta javnega zavoda Center za socialno delo
Jesenice.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 4.
redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
18.4.2011.
Razprave in pripomb za skrajšan zapis 4. redne seje ni bilo, zato je predsednica
predlagala v sprejem naslednji
Sklep 20:
Potrditi se besedilo skrajšanega zapisa s Poročilom o realizaciji sklepov,
sprejetih na 4. redni seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je bila dne 18.4. 2011.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 2:
Razrešitev in novo imenovanje članice Sveta uporabnikov javnih dobrin.
Predsednica je dala naslednja uvodna pojasnila in predlog tudi obrazložila.
Na januarski seji Občinskega sveta in na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, so bili v Svet uporabnikov javnih dobrin, imenovani vsi
predsednice in predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
Ker pa 5. člen Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine
Jesenice (Ur. list RS, št.34/2008 z dne 07.04.2008) navaja, da so »Člani Sveta
vsakokratni predsedniki krajevnih skupnosti občine Jesenice.
Glede na dejstvo, da je meseca marca 2011 z mesta predsednice in tudi kot članice
Sveta Krajevne skupnosti Cirila Tavčarja odstopila podžupanja Vera Pintar in je bila
na njeno mesto imenovana članica Sveta te krajevne skupnosti Ivanka Zupančič, je
potrebno spremeniti tudi sklep št. 61., ki je bil sprejet na 4. seji Občinskega sveta
občine Jesenice dne 27.1.2011.
Ker razprave in pripomb ni bilo, je predsednica predlagala v sprejem naslednji
Ugotovitveni sklepi 21:
1. Ugotovi se, da je kot predsednica in članica Sveta krajevne skupnosti
Cirila Tavčarja odstopila Vera Pintar.
2. Zaradi odstopa s te funkcije Vera Pintar ne more več zasedati mesta
članice Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice.
3. Ugotovi se, da je bila meseca marca 2011 za predsednico Sveta krajevna
skupnost Cirila Tavčarja imenovana Ivanka Zupančič.
4. Na podlagi ugotovitve, napisane v sklepu 3, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da po razrešitvi Vere Pintar, za članico Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice imenuje Ivanko Zupančič.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Točka 3:
Imenovanje kandidata za člana Sveta javnega zavoda Center za socialno delo
Jesenice.
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Predsednica je prisotne seznanila, da sta na naslov Komisije prispela dva predloga za
imenovanje člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Jesenice.
Predlagani sta bili:
Mojca Rozman, roj. 1974, stanujoče v Podkorenu 13/a, Kranjska Gora, po izobrazbi
turistična tehtnica, predlagateljica politična stranka Narcisa - stranka rdečega prahu
Marija Mulej, roj. 1953, stanujoča na cesti Maršala Tita 18, Jesenice, po izobrazbi
zdravnica, zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice, predlagateljica politična stranka
Socialni demokrati.
Predsednica je že uvodoma prisotne seznanila z dejstvom, da kandidatka Mojca
Rozman ne more kandidirati na to mesto, ker se na to funkcijo imenujejo občani
občine Jesenice, Rozmanova pa ni več občanka občine Jesenice in se je zaradi
spremembe stalnega bivališča tudi že preselitve v drugo občino, zaradi česar je tudi
izstopila iz Sveta krajevne skupnosti Cirila Tavčarja.
Zaradi zgoraj naštetih dejstev je predlagala, da Komisija odloča le o enem predlogu.
Ker razprave ni bilo, je predsednica predlaga v razpravo in sprejem naslednji
Sklep 22:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se z javnim glasovanjem v Svet javnega zavoda
Center za socialno delo Jesenice imenuje predlagano kandidatko Marijo Mulej,
dr. med., roj. 1953, stanujočo na Jesenicah, Cesta maršala Tita 18.
Mandat članica Sveta javnega zavoda traja 4 - leta. Predlagana kandidatka svojo
funkcijo članice Sveta nastopi mandat 16. 6. 2011, oz. z dnem konstituiranja
Sveta zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je sprejet.

Točka 4:
Vprašanja in pobude.

Seja je bila zaključena ob 16.10 uri.

Zapisala:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNICA:
VERA PINTAR

3

