OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-30/2011
Datum: 13. 12. 2011

ZAPISNIK 9. 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: Ivanka Zupančič, Anton Stražišar, Boštjan Žigon, Vinko Lavtižar
- delno pri zadnji točki (prisotnih 6 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTEN: Janko Pirc
OSTALA PRISOTNA: mag. Božena Ronner – svetovalka župana
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji dnevni red:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa 8. redne seje Komisije, ki je bila dne
15.11. 2011 s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov.
2. predlog za oblikovanje kandidatov za člane sveta JSKD.
3. Predlog besedila za objavo zbiranja pobud za občinska priznanja za leto 2012.
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 8.
redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
15.11.2011.
Predsednica Vera Pintar je poročala, da so vsi sprejeti sklepi Komisije tudi realizirani.
Pripomb na besedilo zapisnika ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem
naslednji
Sklep 34:
Potrditi se besedilo skrajšanega zapisa in Poročilo o realizaciji sklepov,
sprejetih na 8. redni seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je bila dne 15.11.2011.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je sprejet.

Točka 2:
Predlog za oblikovanje kandidatov za člane sveta JSKD.
Predsednica Vera Pintar je uvodoma pojasnila postopek zbiranja predlogov ter katera
društva so predlagali napisane kandidate.
Na vprašanje člana Borisa Dolžana, kdo je predlagatelj, je odgovorila Božena Ronner
ter pojasnila postopek imenovanja. Vsem delujočim kulturnim društvom na območju
občine je bil poslan poziv direktorja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Igorja
Teršarja, s katerim obvešča lokalno skupnost – pristojni organ, ta pa društva, da je
javni sklad RS za kulturne dejavnosti začeti postopek konstituiranja novega sveta
Območne izpostave Jesenice. Občini Jesenice glede na število kulturnih društev
pripadajo 3 mesta. Predlagani kandidati morajo biti predlani izmed društev, ki delujejo
na območju občine Jesenice. Društvom je bil postavljen rok (13.12.2011), do katerega
so morali pripravi svoje predloge. Ko komisija opravi izbor kandidatov, le tega
posreduje v potrditev Občinskemu svetu. Na predlog Občinskega sveta pa člane
sveta imenuje direktor JSKD.
Komisiji so bili poleg seznama predlaganih kandidatov priložene tudi obrazložitve
zanje, iz katerih pa nedvoumno izhaja njihovo opravljeno delo, ki ga izvajajo na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Predlagatelji in predlagani so:
1. Predlagatelj je KUD: Miloš MOŽINA,
rojen 6. 11. 1953, elektrotehnik,
stanujoč Smokuč 84, 4274 Žirovnica
2. Predlagatelj je: KD Vintgar: Andrej Černe, rojen 10.9.1953, Blejska Dobrava
32, 4273 Blejska Dobrava
3. Predlagatelj je KD Igralska skupina pri GTČ Jesenice: Borut Verovšek, rojen
8.12.1946, Smokuč 163, - 4274 Žirovnica
Predsednica je predlagala, da se o vsakem kandidati ločeno glasuje in dala na
glasovanje naslednje:
Sklep 35:
V Javni sklad kulturnih društev se imenuje Miloš Možina.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je sprejet.
Sklep 36:
V Javni sklad kulturnih društev se imenuje Andrej Černe.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6

2

ZA – 6
Sklep je sprejet.
Sklep 37:
V Javni sklad kulturnih društev se imenuje Borut Verovšek.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je sprejet.
In še naslednji
Sklep 38:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice da za člane Sveta Javnega sklada RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti – Območna izpostava Jesenice potrdi predlagane kandidate
v naslednji sestavi:
Miloš Možina, rojen 6.11.1953, stanujoč Smokuč 84, Žirovnica
Andrej Černe, rojen 10.9.1953, stanujoč Blejska Dobrava 32, Blejska Dobrava
in
Borut Verovšek, rojen 8.12.1946, stanujoč Smokuč 163, Žirovnica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je sprejet.

Točka 3:
Predlog besedila za objavo zbiranja pobud za občinska priznanja za leto 2012.
Komisiji je bilo priloženo besedilo javnega razpisa za občinska priznanja, ki se bodo
podeljevala prihodnje leto.
V razpravi je Boris Dolžan predlagal spremembo Odloka o priznanjih občine z
namenom, da bi se znižali kriteriji za podelitev naziva častni občan občine. Po
njegovem mnenju bi si marsikdo zaslužil ta naziv že prej, besedilo – kriteriji pa to
onemogočajo. So posamezniki s številnimi uspehi, ki jih lahko dosežejo v krajšem
času. V mislih ima mladega, a vrhunskega profesionalnega športnika, ki je v zelo
kratkem času postal svetovno znana oseba.
V razpravi so sodelovali: predsednica Vera Pintar, ki je poudarila, da bi se morali
potem takem znižati tudi kriteriji za podelitev plakete občine ter ob tem poudarila, da
je možno dobiti tudi priznanja s posameznih področji, t.im. stanovska priznanja, ali
županova priznanja.
Božena Ronner je prisotne seznanila z vsebino pred leti že uveljavljenega,
lahkotnega načina podeljevanja občinskih priznanj in to za vsa področja družbenega
življenja, tudi sprotnega spreminjanja pravil, prav zato, da so se le - ta pravila pisala
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na kožo potencialnega nagrajenca. Torej naj bi se po novem pravila zopet
spreminjala predvsem zaradi ugoditve posameznega prihajajočega predlogu. Od leta
2004 uveljavljena pravila izbora in podeljevanja občinskih priznanj z napisanimi
kriteriji naj se spoštujejo, kot Nobelove nagrade, veljavne za nivo lokalne skupnosti,
torej, naj imajo ostanejo s posebnim pomenom in vrednostjo.
Razpravljali so še Ivanka Zupančič, Boštjan Žigon, Vinko Lavtižar in Anton Stražišar
Ker druge razprave ni bilo, je predsednica dala na glasovanje naslednji
Sklepa 39:
1. Potrdi se besedilo javnega razpisa za zbiranje pobud za podelitev
priznanj občine Jesenice v letu 2012 v predlagani vsebini.
2. Javni razpis se objavi v Jeseniških novicah, na Radiu Triglav in na
občinski spletni strani.

Točka 4:
Vprašanja in pobude.

Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica s sejo Komisije končala ob 16.05 uri.

Zapisala:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNICA:
VERA PINTAR
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