
 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
Datum: 16.09.2019 
Številka: 9000-8/2019-8 

 

ZAPISNIK 
6. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v 

ponedeljek, dne 16.09. 2019 ob 16.00 uri, v prostorih Občine Gorje 
 
Prisotni: predsednik Janez Kolenc, člani Ivan Ratek, Primož Pretnar, Pavel Jakopič 
Opravičil: podpredsednik Urban Jan,  
Ostali prisotni: Nuša Jesenšek 
 
Za sejo je bil predlagam naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje, 
2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje,  
3. Kadrovske zadeve: 

a) imenovanje odgovornega urednika/urednice glasila Gorjanc 
b) imenovanje članov časopisnega sveta glasila Gorjanc 
c) obravnava predloga za zamenjavo člana v Odboru za gospodarstvo, varstvo okolja 
in gospodarske javne službe  

4. Pobude, predlogi, vprašanja 
 
Ker ni bilo pripomb, je predsednik dal na glasovanje predlagan dnevni red. 
Glasovanje: Prisotni: 4 ZA: 4 PROTI: / 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
AD1) 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje zapisnik. 
Glasovanje: Prisotni: 4 ZA: 4 PROTI: / 
Zapisnik je bil sprejet. 
 
AD2) 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje zapisnik. 
Glasovanje: Prisotni: 4 ZA: 4 PROTI: / 
Zapisnik je bil sprejet. 
 
AD3 a) 
Predsednik je povedal, da je dosedanji odgovorni urednici potekel mandat. Zato je potrebno 
imenovati novega urednika/urednico.  
V času razpisa je prišla samo ena vloga za odgovornega urednika/urednice. Vlogi so bila 
priložena vsa zahtevana potrdila, zato so jo člani pregledali in ugotovili, da je popolna.  
 
Po kratki razpravi, ki je sledila, je komisija sprejela sklep: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine 
Gorje predlaga, da za odgovorno urednico glasila Gorjanc imenuje Romano Purkart.  

Glasovanje: Prisotni: 4 ZA: 4 PROTI: / 
Sklep je bil sprejet. 



 

 
AD3 b) 
Predsednik je člane komisije seznanil, da je mandat iztekel tudi članom časopisnega sveta 
časopisa Gorjanc. V roku je prispelo 6 predlogov skupaj s soglasjem h kandidaturi.  
 
Komisija je obravnavala prispele predloge in po razpravi sprejela naslednji sklep: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine 
Gorje predlaga, da za člane časopisnega sveta glasila Gorjanc imenuje naslednje člane: 
- Valentino Žemva, 
- Mojco Pečar, 
- Tino Kosi, 
- Marjana Zupana 
- župana Občine Gorje, Petra Torkarja.   

 
Glasovanje: Prisotni: 4 ZA: 4 PROTI: / 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD3 c) 
Predsednik je člane seznanil, da je Komisija prejela pobudo svetnice, da se jo imenuje v Odbor 
za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Opravljena je bila ustna 
poizvedba pri članih Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. 
Nihče od članov ni podal odstopne izjave, prav tko je Komisija ugotovila, da ne obstajajo 
nobeni razlogi za razrešitev katerega koli člana prej omenjenega odbora.  
 
Po daljši razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 

Predlog sklepa: 
1. V zvezi z dopisom članice OS Anje Bunderla Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja ugotavlja, da na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega sveta ne 
obstajajo razlogi za razrešitev katerega koli člana Odbora za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe.  
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prav tako ugotovila, da 
nihče izmed članov ni podal odstopne izjave kot član odbora za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe, ki bi bila podlaga za predčasno prenehanje 
mandata člana Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe in 
posledično prostega kandidatnega mesta v odboru.  

 
Glasovanje: Prisotni: 4 ZA: 4 PROTI: / 
Sklepa sta bila sprejeta. 
 
AD4) 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
 
Seja komisije je bila zaključena ob 16.30 uri. 
 
Zapisala:        Predsednik: 
Nuša Jesenšek       Janez Kolenc, l.r. 
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