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INFORMACIJA JZ O NADOMEŠČANJU ŽUPANA V PRIMERU (ZDRAVSTVENE)
DALJŠE ODSOTNOSTI

Občan občine Jesenice sprašuje:
1. Glede na to, da je od Mencingerjeve hospitalizacije minilo že teden dni bi na
spletni strani pričakoval več informacij o njegovem zdravstvenem stanju?
2. Prav tako me zanima kateri organ na občini odloča, kdo je tisti od
podžupanov, Pintar, Rebolj, ki v primeru zdravstvene odsotnosti polnopravno
nadomešča Mencingerja?
Miran Bregar

Ad/1
Odgovor:
Vsekakor smo dolžni javnost sproti obveščati o zdravstvenem stanju župana. Ob tem
seveda uporabljamo tiste podatke, ki so nam jih posredovali ožji družinski član in to
odločitev spoštujemo. Zagotavljamo, da bomo javnost z zdravstvenim stanjem
župana sproti obveščali.

Ad/2
Odgovor:
Po Statutu ima Občina Jesenice lahko največ tri podžupane. Podžupane imenuje in
razrešuje župan in o tem obvesti občinski svet, koga in kdaj je imenoval za
podžupana.
Podžupan (i) se lahko odloči (jo), da bo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga
župan in se odloči župan. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana pa odloči
občinski svet na prvi naslednji seji od sprejete županove odločitve.
Ko je Občinski svet seznanjen z odločitvijo župana, je ob tem župan dolžan
Občinskemu svetu sporočiti, katere naloge bo (do) podžupani opravljali. S to
županovo odločitvijo, pisno zapisanimi nalogami, ki jih podžupani bodo/ali opravljajo,
se ta predlog vloži na dnevni red Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki na podlagi pisnega dokumenta – razdeljenih nalog, izda poseben
sklep.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je edina Komisija
ustanovljena po Zakonu o lokalni samoupravi pri občinskem svetu, ki jo imenuje
Občinski svet izmed svojih članov.
Župan lahko pooblasti enega od podžupanov, s posebnim pisnim pooblastilom, s
katerim določi, kateri od podžupanov ga bo v primeru njegove odsotnosti
nadomeščal za vsa dejanja, ki jih županu nalaga funkcija - zakon. Tako pooblastilo
mora biti v pisni obliki in s podpisom pooblaščenega vložen – deponiran pri notariatu.
Tako pooblastilo je župan izdal podžupanji Veri Pintar.
Začasno opravljanje funkcije župana v primeru:
Če župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, ne določi, kateri od dveh ali več
podžupanov bo začasno opravljal funkcijo župana, ali če je razrešen, imenuje
občinski svet izmed svojih članov člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve
novega župana.
O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanja, odloči
občinski svet pred glasovanjem o imenovanju.
Kandidat je imenovan, če dobi večino glasov navzočih članov občinskega sveta.
In v primeru odstopa funkcionarjev občine ter drugih oseb, ki jih voli in imenuje
občinski svet, pa teče postopek takole:
Vsak član občinskega sveta in župan, ima pravico odstopiti. Svoj odstop lahko
obrazloži na seji sveta. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki. Župan mora
občinski svet o odstopu člana občinskega sveta ali o svojem odstopu obvestiti na
prvi naslednji seji občinskega sveta.
Šteje se, da članu občinskega sveta oz. županu predčasno preneha mandat z
dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, in
sprejme o tem ustrezen sklep.
Drugim osebam, ki jih je izvolil ali imenoval občinski svet, preneha mandat z
dnem, ko preteče čas, za katerega so bile te osebe voljene ali imenovane. Tem
osebam predčasno preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata, in sprejme o tem ustrezen sklep. Občinski
svet o predčasnem prenehanju mandata obvesti tudi občinsko volilno komisijo.
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