MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 9002-2/2010
Datum: 6. 2. 2013

ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

POROČILO S PREDLOGI SKLEPOV ZA KADROVSKE ZADEVE ZA 20.
SEJO OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Na podlagi prvega odstavka 22. člena in 59. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predlaga županu in Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da Občinski
svet v okviru predlaganega dnevnega reda 20. seje Občinskega sveta pri 10. točki
(Kadrovske zadeve) obravnava naslednje gradivo:
10.

Kadrovske zadeve
10.1 Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Stopiče
10.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet
zavoda Ekonomska šola Novo mesto
10.3 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Odbora za
gospodarstvo
10.4 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Komisije za priznanja in
nagrade
10.5 Predlog sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Kulturni center
Janeza Trdine Novo mesto
10.6 Predlog sklepa - mnenja o kandidatki za direktorico Doma starejših
občanov Novo mesto
10.7 Predlog sklepa za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu

POROČEVALKA: mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

PREDSEDNICA
mag. Mojca Špec Potočar, l. r.
Priloga:
− Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogi sklepov
− Predlog Urada za gospodarske javne službe, okolje in prostor (10.7)
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 9002-2/2010
Datum: 5. 2. 2013
ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

POROČILO S PREDLOGI SKLEPOV ZA KADROVSKE ZADEVE ZA 20.
SEJO OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Na podlagi prvega odstavka 22. in 59. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja na 20. seji dne 29. 1. 2013 in 21. seji dne 6. 2. 2013 obravnavala naslednje
kadrovske zadeve:
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Kadrovske zadeve
Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Stopiče
Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet
zavoda Ekonomska šola Novo mesto
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Odbora za
gospodarstvo
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Komisije za priznanja
in nagrade
Predlog sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Kulturni center
Janeza Trdine Novo mesto
Predlog sklepa - mnenja o kandidatki za direktorico Doma starejših
občanov Novo mesto
Predlog sklepa za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po izvedenih postopkih in po
obravnavi gradiv z večino glasov sprejela predlagane sklepe in predlaga županu in
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da Občinski svet v okviru predlaganega
dnevnega reda 20. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pri kadrovskih
zadevah obravnava posredovana gradiva in sprejme predlagane sklepe.

K 10. 1 točki
Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Stopiče
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po seznanitvi z dopisom Sveta
Osnovne šole Stopiče za mnenje o kandidatih za ravnatelja zavoda ter po pridobljenem
mnenju pristojnega urada občinske uprave z večino glasov sprejela sklep, da posreduje
Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem naslednji predlog
s k l e p a
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
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pozitivno mnenje o kandidatih
Mateji Andrejčič in
Damirju Markoviću
za ravnatelja Osnovne šole Stopiče.
Občinski svet daje prednost pri imenovanju Mateji Andrejčič, sedanji ravnateljici, ker
na njeno dosedanje delo in vodenje šole ni bilo pripomb.
Obrazložitev
Svet javnega zavoda Osnovne šola Stopiče je v Uradnem listu RS, št. 93/2012 dne 7. 12.
2012 objavil razpis za delovno mesto ravnatelja. Na razpis sta se prijavila dva kandidata, in
sicer Damir Markovič in Mateja Andrejčič. Svet zavoda je ugotovil, da oba kandidata
izpolnjujeta razpisne pogoje, zato je dne 18. 1. 2013 zaprosil Mestno občino Novo mesto za
mnenje o dveh kandidatih za ravnatelja zavoda Osnovna šola Stopiče.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pridobila mnenje pristojnega urada
o obeh kandidatih.
Komisija je na podlagi pridobljene dokumentacije z večino glasov sprejela predlagani sklep o
pozitivnem mnenju o obeh kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Stopiče ter o prednosti pri
imenovanju Mateji Andrejčič, sedanji ravnateljici, na katere dosedanje delo in vodenje šole ni
bilo pripomb.
S tem je predlog sklepa utemeljen in ga komisija posreduje v obravnavo in sprejem
Občinskemu svetu.

K 10. 2 točki
Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Ekonomska šola Novo mesto
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
predstavnika lokalne skupnosti v Svetu zavoda Ekonomska šola Novo mesto, po pregledu
kandidatur, po razpravi in po izglasovani večinski podpori enemu kandidatu na 21. seji dne 6.
2. 2013 sprejela sklep, da posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem naslednji
predlog
s k l e p a
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
I M E N U J E
Igorja ILARJA, roj. 1974,
Črmošnjice pri Stopičah 21,
za predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Svet zavoda Ekonomska šola Novo mesto
za mandatno dobo štirih let.
Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 21. 1.
2013 pozvala liste, zastopane v občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za predstavnika
lokalne skupnosti v svetu zavoda Ekonomska šola Novo mesto.
Na poziv komisije je prispel (1) predlog, in sicer za Igorja Ilarja, predlagatelj SLS.
3

Po obravnavi kandidature in glasovanju na komisiji je predlagani kandidat dobil večinsko
podporo, zato komisija predlaga Občinskemu svetu, da ga imenuje za predstavnika lokalne
skupnosti v svet zavoda za mandatno dobo štirih let.

K 10.3 točki
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo, po razpravi in po izglasovani večinski podpori
kandidatu na 21. seji dne 6. 2. 2013 sprejela sklep, da posreduje občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem naslednji predlog
s k l e p a
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
I M E N U J E
Janeza Planinška, roj. 1959,
Novo mesto, Pod Trško goro 98 a,
za člana Odbora za gospodarstvo
do izteka mandata odboru.
Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 21. 1.
2013 pozvala liste, zastopane v Občinskem svetu, k predlaganju kandidatov za
nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo namesto Slavka Mihaliča, ki je umrl.
Na poziv komisije je prispel en (1) predlog, in sicer za Janeza Planinška, predlagatelj LDS.
Po obravnavi kandidature in glasovanju na komisiji je predlagani kandidat dobil večinsko
podporo, zato komisija predlaga Občinskemu svetu, da ga imenuje za člana Odbora za
gospodarstvo do izteka mandata odbora.

K 10.4 točki
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Komisije za priznanja in nagrade
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
nadomestnega člana Komisije za priznanja in nagrade, po razpravi in po izglasovani večinski
podpori kandidatu na 21. seji dne 6. 2. 2013 sprejela sklep, da posreduje občinskemu svetu
v obravnavo in sprejem naslednji predlog
s k l e p a
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
I M E N U J E
Antona DRAGANA, roj. 1946,
Novo mesto, Cesta brigad 47,
za člana Komisije za priznanja in nagrade
do izteka mandata komisiji.
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Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 22. 1.
2013 pozvala liste, zastopane v Občinskem svetu, k predlaganju kandidatov za
nadomestnega člana Komisije za priznanja in nagrade namesto Marijana Špilarja, ki je umrl.
Na poziv komisije je prispel en (1) predlog, in sicer za Antona Dragana, predlagatelj DeSUS.
Po obravnavi kandidature in glasovanju na komisiji je predlagani kandidat dobil večinsko
podporo, zato komisija predlaga Občinskemu svetu, da ga imenuje za člana Komisije za
priznanja in nagrade do izteka mandata komisiji.

K 10.5 točki
Predlog sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
Novo mesto
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po opravljenem javnem razpisu za
direktorja javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto (KCJT), po pregledu in
preizkusu prispelih prijav, po opravljenih pogovorih s kandidati, ki so izpolnjevali pogoje, po
pridobljenem mnenju pristojnega urada občinske uprave o poslovanju in uresničevanju ciljev
programske in finančne politike zavoda ter po pridobljenem pozitivnem mnenju sveta zavoda
KCJT o predlagani kandidatki, z večino glasov sprejela sklep, da posreduje Občinskemu
svetu v obravnavo in sprejem naslednji predlog
s k l e p a
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Vesno Dular, Jurka vas 33,
za direktorico javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
za mandatno dobo pet let.
Mandat direktorici se prične 1. 5. 2013.
Obrazložitev
Direktorici javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto (v nadaljevanju:
zavod) dne 30. 4. 2013 poteče petletni mandat.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) je v skladu
z določili Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 79/2003, 85/2004, 102/2005) opravila javni razpis za direktorja zavoda in
ga dne 10. 1. 2013 objavila na spletni strani Mestne občine Novo mesto, posredovala
Zavodu RS za zaposlovanje in razpis najavila v Dolenjskem listu dne 10. 1. 2013.
Na javni razpis je v razpisnem roku prispelo šest (6) prijav. Komisija je opravila odpiranje in
preizkus prijav na 20. seji dne 29. 1. 2013 ter ugotovila, da trije kandidati ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev. Komisija je tri kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, povabila na
pogovor.
Komisija je na podlagi priloženih programov dela zavoda, na podlagi opravljenih pogovorov,
na podlagi pridobljenega mnenja pristojnega urada občinske uprave o poslovanju javnega
zavoda KCJT in uresničevanja ciljev programske in finančne politike zavoda ter na podlagi
dosedanjega dela kandidatke, z večino glasov podprla Vesno Dular, roj. 1957, univerzitetno
diplomirano organizatorko dela, sedanjo direktorico javnega zavoda Kulturni center Janeza
Trdine Novo mesto, za direktorico zavoda in v skladu z odlokom zaprosila za mnenje sveta
zavoda.
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Svet zavoda je dne 11. 2. 2013 posredoval pozitivno mnenje k imenovanju predlagane
kandidatke za direktorico zavoda. Na podlagi opravljenih aktivnosti komisija posreduje
Občinskemu svetu v odločanje predlog sklepa o imenovanju Vesne Dular za direktorico
javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto za mandatno dobo pet let.

K 10.6 točki
Predlog sklepa - mnenja o kandidatki za direktorico
Doma starejših občanov Novo mesto
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po seznanitvi z dopisom Sveta
zavoda Doma starejših občanov Novo mesto soglasno sprejela sklep, da posreduje
Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem naslednji predlog
s k l e p a
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje o
Mileni Dular, Smolenja vas 41,
izbrani kandidatki za direktorico Doma starejših občanov Novo mesto.
Obrazložitev
Svet zavoda Dom starejših občanov Novo mesto je na seji dne 5. 2. 2013 sprejel sklep, da
za naslednje mandatno obdobje izbere za direktorico Doma starejših občanov Novo mesto
mag. Mileno Dular, roj. 1959, Smolenja vas 41, in v skladu s 56. členom Zakona o socialnem
varstvu zaprosil Mestno občino Novo mesto za mnenje o izbrani kandidatki.
Komisija je z večino sprejela predlagani sklep o pozitivnem mnenju o izbrani kandidatki za
direktorico Doma starejših občanov, ki je že doslej opravljala funkcijo direktorja zavoda.
Komisija posreduje predlog sklepa – mnenja v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.

K 10.7 točki
Predlog sklepa za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po seznanitvi s predlogom sklepa
za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga je pripravil pristojni
urad občinske uprave, z večino glasov sprejela naslednji
s k l e p
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podpira predlog sklepa
pristojnega urada občinske uprave za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da
imenuje
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v naslednji sestavi:
1.
1. Borut Šuštaršič, Adriatic Slovenica,

predsednik,
6

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jure Duh, MONM, Urad za GJS, okolje in promet,
Irena Čampa, Vrtec Pedenjped Novo mesto,
Tanja Jakše Gazvoda, Dolenjski list,
Ivo Šteblaj, Šolski center Novo mesto,
Željko Zrilič, Policijska uprava Novo mesto,
Srečko Falkner, Policijska postaja Novo mesto,
Marjeta Smolič Ferkolj, OŠ Grm Novo mesto
Igor Rolih, Agencija za varnost prometa Novo mesto,
Gregor Žagar, Avtošola Alfa-B,
Franci Bačar, član občinskega sveta MONM,

tajnik,
član,
član,
član,
član,
član,
član,
član,
član,
član.

2.
Za predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje Boruta
Šuštaršiča. Za tajnika sveta se imenuje Jureta Duha.
Obrazložitev
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je potekel štiriletni mandat. Sestavo in
naloge Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu določa 22. člen Zakona o varnosti
cestnega prometa, ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 56/2008).
V skladu s svojim področjem dela ter na podlagi določil Zakona o Zakona o varnosti
cestnega prometa, ZVCP-1-UPB5 je Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor
pripravil predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (priloga).

PREDSEDNICA
mag. Mojca Špec Potočar, l. r.
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PREDLOG

Številka:
Datum:

371-7/2013/__ (2004)
30. 1. 2013

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

IMENOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
- PREDLOG ZA KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

1. UVOD
V 22. členu Zakona o varnosti cestnega prometa, ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS št. 56/2008)
je določeno sledeče:
»Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni
ravni ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti svete za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
Svet za preventivo in vzgojo iz prejšnjega odstavka je organ lokalne skupnosti, ki ga
sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s
področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja lokalne skupnosti. Svet lokalne
skupnosti določi število članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov) sveta in jih na
podlagi predlogov udeleženih organizacij imenuje za mandatno dobo štirih let. Svet lokalne
skupnosti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem
prometu na lokalni ravni, predlaga svetu lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost
cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na
podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za
izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega
prometa, izdajanje in razširjanje prometno-vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet zagotavlja
uprava lokalne skupnosti. Svet lokalne skupnosti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
sodeluje z ministrstvom, pristojnim za promet. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu se ustanovi za območje lokalne skupnosti, mestne občine in občine. Dve ali več
občin lahko ustanovijo skupni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se
zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.
Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni
ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil imenovan na seji občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto dne _14.2.2013_.
2. SESTAVA SVETA
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto sestavljajo
predsednik, tajnik in 9 članov, ki jih imenuje občinski svet.
V svet so predlagani predstavniki s področja predšolske vzgoje, šolstva (osnovne in srednje
šole), prometa, uprave (državne in lokalne) javnih medijev, policije in občinskega sveta
MONM.
3. PREDLOG SKLEPA ZA IMENOVANJE ČLANOV SVETA ZA PREVENTIVO IN
VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Županu predlagamo, da po obravnavi zadeve na kolegiju sprejme in posreduje v obravnavo
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje naslednji
SKLEP
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na __ seji dne 14.2.2013, na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanje
Imenuje
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v naslednji sestavi:
1.
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ime, priimek
Borut Šuštaršič
Jure Duh
Irena Čampa
Tanja Jakše Gazvoda
Ive Šteblaj
Željko Zrilič
Srečko Falkner
Marjeta Smolič Ferkolj
Igor Rolih
Gregor Žagar
Franci Bačar

predsednik
tajnik
član
član
član
član
član
član
član
član
član

organizacija
Adriatic Slovenica
MONM, Urad za GJS, okolje in promet
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Dolenjski list
ŠC Novo mesto
Policijska uprava Novo mesto
Policijska postaja Novo mesto
OŠ Grm Novo mesto
Agencija za varnost prometa Novo mesto
Avtošola Alfa-B
Član občinskega sveta MONM

2.
Za predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje Borut
Šuštaršič. Za tajnika sveta se imenuje Jure Duh.

Pripravil
Jure DUH
višji svetovalec

Vodja urada
mag. Jože KOBE
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Številka:
Datum:

371-7/2013/__ (2004)
30. 1. 2013

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS št.
56/2008), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) je
občinski svet Mestne občine Novo mesto na ____. seji dne 14.2.2013 na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenoval
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v naslednji sestavi:
1.
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ime, priimek
Borut Šuštaršič
Jure Duh
Irena Čampa
Tanja Jakše Gazvoda
Ive Šteblaj
Željko Zrilič
Srečko Falkner
Marjeta Smolič Ferkolj
Igor Rolih
Gregor Žagar
Franci Bačar

predsednik
tajnik
član
član
član
član
član
član
član
član
član

organizacija
Adriatic Slovenica
MONM, Urad za GJS, okolje in promet
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Dolenjski list
ŠC Novo mesto
Policijska uprava Novo mesto
Policijska postaja Novo mesto
OŠ Grm Novo mesto
Agencija za varnost prometa Novo mesto
Avtošola Alfa-B
Član občinskega sveta MONM

2.
Za predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje Borut
Šuštaršič. Za tajnika sveta se imenuje Jure Duh.
Mandatna doba članov sveta traja 4 leta.
Alojzij MUHIČ,
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
VROČITI:
1. Županu Mestne občine Novo mesto,
2. Direktor občinske uprave,
3. Urad za GJS, okolje in promet,
4. Predsednik SPV,
5. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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