
 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
Datum: 22.01.2020 
Številka: 9000-8/2019-61 

 

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

sredo, dne 22.01. 2020 ob 16.00 uri v prostorih Občine Gorje 
 
Prisotni: predsednik Janez Kolenc, podpredsednik Urban Jan, člani Ivan Ratek, Primož 
Pretnar, Pavel Jakopič 
Ostali prisotni: Nuša Jesenšek 
 
Za sejo je bil predlagam naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje, 
2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje,  
3. Obravnava predlogov za zamenjavo: 

a) predstavnika v svet zavoda Triglavski narodni park, 
b) člana v svet OI JSKD Radovljica, 
c) predstavnika v svet zavoda Gorenjske lekarne; 

4. Obravnava pripombe svetnice na zapisnik 5. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja; 

5. Pobude, predlogi, vprašanja; 
 
Predsednik je vse prisotne pozdravil in pričel s sejo. Ugotovil je, da je seja sklepčna. 
Podpredsednik Urban Jan je sporočil, da bo zamudil na sejo.  
 
Ker ni bilo pripomb, je predsednik dal na glasovanje predlagan dnevni red. 
Glasovanje: Prisotni: 4 ZA: 4 PROTI: / 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
Točka 1: Potrditev zapisnika 6. redne seje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje zapisnik. 
Glasovanje: Prisotni: 4 ZA: 4 PROTI: / 
Zapisnik je bil sprejet. 
 
Točka 2: potrditev zapisnika 2. dopisne seje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje zapisnik. 
Glasovanje: Prisotni: 4 ZA: 4 PROTI: / 
Zapisnik je bil sprejet. 
 
Točka 3: Obravnava predlogov za zamenjavo: 
a) predstavnika v Svet zavoda Triglavski narodni park 
 
Predsednik je povedal, da se je dosedanjemu predstavniku občine Gorje iztekel mandat, zato 
je potrebno imenovati novega predstavnika v Svet zavoda TNP.  



 

V roku so prispeli 3 predlogi skupaj s soglasjem h kandidaturi in sicer: 
- Danijela Mandelj je predlagala Joža Skumavca, 
- Turistično društvo Gorje je predlagal Tomaža Breganta, 
- Anja Bunderla je prelagala Jurija Sokliča.  

 
Komisija je obravnavala prispele predloge in po razpravi sprejela naslednji sklep: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine 
Gorje predlaga, da imenuje Tomaža Breganta za predstavnika v Svet zavoda Triglavski 
narodni Park.  

 
Glasovanje: Prisotni: 4 ZA: 4 PROTI: / 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
16.10: Prihod podpredsednika Urbana Jana.  
 
b) člana v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica 
 
Predsednik je člane komisije seznanil, da se je mandat iztekel tudi članu v Svetu območne 
izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica V roku sta prispela 2 predloga 
skupaj s soglasjem h kandidaturi: 

- Anja Bunderla je predlagala Barbaro Dežman, 
- Janez Kolenc je predlagal Timoteja Šimnica. 

 
Komisija je obravnavala prispele predloge in po razpravi sprejela naslednji sklep: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine 
Gorje predlaga, da imenuje Timoteja Šimnica za člana v Svet območne izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica.  

 
Glasovanje: Prisotni: 5 ZA: 5 PROTI: / 
Sklep je bil sprejet. 
 
c) predstavnika v Svet zavoda Gorenjske lekarne 
Tudi pri tej točki je predsednik člane seznanil, da se je dosedanjemu predstavniku v Svet 
zavoda Gorenjskih lekaren iztekel mandat. V roku sta prispela 2 predloga skupaj s soglasjem h 
kandidaturi: 

- Danijela Mandeljc je predlagala Branka Banka, 
- Anja Bunderla je predlagala Barbaro Dežman.  

 
Po obravnavi je predsednik predlagal, da se sprejeme naslednji sklep: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine 
Gorje predlaga, da imenuje Branka Banka za predstavnika v Svet zavoda Gorenjske 
lekarne. 

 
Glasovanje: Prisotni: 5 ZA: 4 PROTI: / 
Sklep je bil sprejet. 
 
Točka 4: Obravnava pripombe svetnice na zapisnik 5. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja  
 



 

Komisija je obravnavala pripombo Anje Bunderla na zapisnik 5. redne seje Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Zapisnik 5. seje KMVVI je bil obravnavan in soglasno sprejet na 6. redni seji KMVVI, dne 
16.09.2019. Komisija je zato sklenila, da pripombo Anje Bunderla ne upošteva in se zapisnika 
5. redne seje KMVVI ne popravi.  
 
Točka 5: Pobude, predlogi, vprašanja 
 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
 
 
Seja komisije je bila zaključena ob 17.00 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednik: 
Nuša Jesenšek       Janez Kolenc, l.r. 
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