OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 032-6/2012
Datum: 14.3.2012

SKRAJŠAN ZAPIS 13. REDNE SEJE
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V SREDO, DNE 14. 3. 2012, OB 16.00 URI
V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE: Vera Pintar - predsednica, Boris Dolžan - namestnik
predsednice in člani: Anton Stražišar, Ivanka Zupančič, Janko Pirc, Boštjan Žigon,
Vinko Lavtižar (prisotnih 7 od 7).
OSTALA PRISOTNA: direktorica občinske uprava Slavka Brelih in svetovalka župana
Božena Ronner.
Predlagan je bil naslednji dnevnega reda:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa in poročilo o realizaciji sprejetih sklepov
12. redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
15.2. 2012.
2. Popravek sklepa št. 262 za trajanje mandata predstavnikov ustanoviteljice v
Upravnem odboru Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
3. Imenovanje občinskega funkcionarja v svet Razvojni svet Gorenjske regije.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila skrajšanega zapisa in poročilo o realizaciji sprejetih sklepov
12. redne seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
15.2. 2012.
Predsednica Vera Pintar je poročala, da so sprejeti sklepi Komisije realizirani.
Pripomb na besedilo zapisnika ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem
naslednji
Sklep 58:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in Poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih
na 12. redni seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je
bila dne 15.2.2012.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 2:
Popravek sklepa št. 262 za trajanje mandata predstavnikov ustanoviteljice v
Upravnem odboru Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Občina Jesenice je leta 2006 ustanovila Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice.
Na 15. redni seji je bil predstavljen postopek imenovanja in volitev Upravnega odbora,
ki je določen v omenjenem Odloku. Prvi redni mandat Upravnega odbora, ki traja 4leta, se bo zaključil 28. 3. 2012. Dne 23. 2. 2012 pa je bilo s sklepom št. 262 sprejetim
na prejšnji redni seji določen tudi rok začetka in trajanje mandata novo imenovanim
članom Upravnega odbora, in sicer od 2012 - 2015. Pravilno bi moralo biti zapisano,
da mandat Upravnemu odboru, predstavnikom ustanoviteljice traja od 2012 - 2016.
Ker smo storili napako pri določitvi trajanja mandata, s predlaganim popravkom
sklepa to napako popravljamo.
Predsednica je predlagala v sprejem naslednji
Sklep 59:
Drugi odstavek sklepa št. 262, je določil trajanje mandata predstavnikom
ustanoviteljice, ki je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta dne 23. 2.
2012, ta se pravilno glasi:
Imenovani predstavniki ustanoviteljice nastopijo mandat z 28. 3. 2012, oz. z
dnem konstituiranja Upravnega odbora za mandatno obdobje 2012 - 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.

Točka 3:
Imenovanje občinskega funkcionarja v svet Razvojni svet Gorenjske regije.
To točko je predstavila Božena Ronner, ki je povedala:
V besedilu Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije, je v 3. členu
zapisano - določeno, da morajo biti predstavniki občin v skladu z zakonom voljeni
funkcionarji. V tem konkretnem primeru velja, da so voljeni funkcionarji župan,
podžupani-svetniki.
Na koordinaciji županov Zgornje Gorenjske je bilo odločeno, da se izmed voljenih
funkcionarjev v Razvojni svet gorenjske regije imenuje župane v odloku zapisanih
občin.
V Odloku o ustanovitvi Razvojnega sveta, je zapisano, katere občine so
ustanoviteljice, sestava sveta ter način imenovanja ali volitev članov v svet.
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Aktivna politika občin pa je vezana na župane, ki spodbujajo in izvajajo skladnost
regionalnega razvoja. Iz tega razloga pa je bila sprejeta odločitev župana, da preko
svoji razvojnih programov, letnih proračunov in sprejetih odločitev na občinskih svetih
skrbijo za realizacijo sprejetih programov, ki jih lahko le na podlagi zakonskih določil
medsebojno usklajujejo na nivoju države in občin pri načrtovanju regionalne politike in
izvajanju nalog regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanju razvojnih nalog v
razvojni regiji s poudarkom na ukrepih regionalne politike.
Regionalna razvojna agencija bo opravlja tehnične in strokovne naloge za Svet regije,
koordinirala in usklajevala oblikovanje skupne kandidatne liste predstavnikov občin,
gospodarstva in nevladnih organizacij, pri čemer sledi čim bolj enakomerno področno
in teritorialno zastopanost predstavnikov v svetu.
Regionalna razvojna agencija, ki je s strani Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko vpisana v evidenco subjektov spodbujanja
razvoja za gorenjsko regijo, bo s tem v zvezi zagotavljala vsa potrebna usklajevanja
na nivoju sveta, prav tako pa tudi s pristojnimi službami na Vladi Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Vsa postopkovna in vsebinska opravila in usklajevanje stališč bodočih razvojnih
partnerjev v Regionalnem razvojnem svetu bo Regionalna razvojna agencija
odgovorno vodila vse do konstituiranja sveta na prvi seji. Regionalna razvojna
agencija bo pripravila tudi skupno listo in jo posredovala v glasovanje vsem občinskim
svetom. Župani bodo sklicali sejo občinskega sveta na kateri se bo glasovalo o listi
kandidatov, rezultate glasovanja pa bodo posredovani Regionalni razvojni agenciji.
Regionalna razvojna agencija in Služba za lokalno samoupravo RS bosta na podlagi
rezultatov volitev sklicali konstitutivno sejo Razvojnega sveta Gorenjske regije.
Dosedanji predsednik sveta regije bo sklical konstitutivno sejo, na kateri ter na
podlagi rezultatov volitev s sklepom ugotovil, da je Razvojni svet regije konstituiran v
skladu z zakonom. Na sejo bodo vabljeni tudi predstavnika Službe za lokalno
samoupravo in regionalno politiko – posameznik, ki je ali bo določen za skrbnika
regije.
Ta služba pa ne deluje več, je v razpravi povedal Janko Pirc, zato ta predlog za
imenovanje župana podpira.
Predsednica je predlagala v sprejem naslednji
Sklep 60:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu
sveta, da v Razvojni svet gorenjske regije imenuje župana občine Jesenice
Tomaža Toma Mencingerja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je sprejet.
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Točka 4:
Vprašanja in pobude
4.1 Janko Pirc - pobuda:
Seje odborov naj se v poletnem času, zaradi dolžine dneva sklicuje kasneje, proti
večeru.
Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednica s sejo Komisije končala ob 16.10
uri.

Zapisala:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNICA:
VERA PINTAR
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