
 
 

 
 

Številka: 9000-3/2019-50 
Datum: 10.01.2020 

 
 

Z A P I S N I K 
 

2. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki je trajala od 09.01.2020 do 10.01.2020  

po elektronski pošti in po telefonu. 
 

 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev poziva za zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika v svet zavoda 

Triglavski narodni Park, člana svet OI JSKD Radovljica in predstavnika v svet 
zavoda Gorenjske lekarne 
 

Dopisna seja se je izvedla na podlagi vabila po elektronski pošti s priloženim gradivom ter 
predlogom sklepa, ki naj se sprejme po elektronski pošti.  
 
 

Točka 1: POTRDITEV POZIVA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE 
PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK, ČLANA 
SVET OI JSKD RADOVLJICA IN PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA 
GORENJSKE LEKARNE 
 
Obrazložitev k predlogu za imenovanje predstavnika v Svet zavoda TNP 
Mandat sedanjim članom sveta zavoda se izteče 24.2.2020. Skladno s 39. členom Zakona o 
Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) so v svetu zavoda: 
- štirje predstavniki ustanovitelja,  
- devet predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti,  
- en predstavnik delavcev, zaposleni v javnem zavodu,  
- šest predstavnikov zainteresirane javnosti, izmed katerih je en predstavnik Lovske zveze 

Slovenije, en predstavnik Planinske zveze Slovenije, en predstavnik strokovne javnosti, 
en predstavnik zainteresiranih nevladnih organizacij in dva predstavnika lastnikov 
kmetijskih in gozdnih zemljišč v narodnem parku. 

V svetu JZ Triglavski narodni park ima občina Gorje enega predstavnika.  

 
Obrazložitev k predlogu za imenovanje člana v Svet OI JSKD Radovljica 
Komisija je prejela obvestilo, da sedanjim članom sveta OI JSKD Radovljica preneha mandat. 
Na podlagi 13. člena Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 
29/2010), 19. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list 



 
 

RS, št. 72/2010) ter mnenja Nadzornega sveta Javnega skleda RS za kulturne dejavnosti z 
dne 10.5.2011 mora občina posredovati novega člana Sveta OI JSKD Radovljica.  
V svetu OI JSKD Radovljica ima občina Gorje enega člana.  

 
Obrazložitev k predlogu za imenovanje predstavnika v Svet zavoda 
Gorenjske lekarne 
 
Na podlagi določbe 11. člena Odloka je potrebno imenovati zunanje člane novega sveta 
zavoda, ki jih bodo predstavljali predstavniki občin ustanoviteljic, predstavnik ZZZS, 
imenovan s strani ZZZS ter predstavnik pacientov imenovan s strani Sveta ustanoviteljic 
javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.  
V svetu zavoda Gorenjske lekarne ima občina Gorje enega predstavnika.  

 
Člani komisije so veljavno glasovali o predlaganem sklepu: 

1. Potrdi se poziv za zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika v svet zavoda 
Triglavski narodni park, člana Sveta OI JSKD Radovljica in predstavnika v svet zavoda 
Gorenjske lekarne. 

 
GLASOVANJE: 
Janez Kolenc za 
Urban Jan za 
Primož Pretnar za 
Pavel Jakopič za 
Ivan Ratek za 

Glasovanje: 5 ZA 
Sklep je bil sprejet.  
 
 

 
 

 
Predsednik komisije 
Janez Kolenc, l.r. 

 
Zapisala:  
Nuša Jesenšek, l.r. 
 
 


