MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 9002-2/2010
Datum: 24. 9. 2012
ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

POROČILO S PREDLOGI SKLEPOV ZA KADROVSKE ZADEVE ZA 17.
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 17. seje Občinskega sveta pri 11. točki
(Kadrovske zadeve) obravnava naslednje gradivo:
11.
Kadrovske zadeve
11.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za
volitve predstavnikov lokalnih interesov
11.2 Predlog sklepa za imenovanje člana državnega sveta – predstavnika
lokalnih interesov
11.3 Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja zavoda Ciciban Novo mesto
11.4 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto
11.5 Predlogi sklepov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih
zavodov
11.5.1 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Center
11.5.2 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Otočec
11.5.3 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Šmihel
11.5.4 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Dragotina
Ketteja
11.5.5 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Bršljin
11.5.6 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Marjana
Kozine
11.5.7 Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovne
šole Drska
11.5.8 Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Dolenjske lekarne
Novo mesto
11.6 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Odbora za
gospodarstvo
POROČEVALKA: mag. Mojca Špec Potočar, predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
PREDSEDNICA
mag. Mojca Špec Potočar, l. r.
Priloge:
− Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogi sklepov
− Pravila za izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 91/2007)
− Lista kandidatov za elektorje za volilno telo za volitve državnega sveta
− Seznam kandidatov za člana državnega sveta
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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 17. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto pri kadrovskih zadevah obravnava naslednje gradivo in predloge sklepov:
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Kadrovske zadeve
Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za
volitve predstavnikov lokalnih interesov
Predlog sklepa za imenovanje člana državnega sveta – predstavnika
lokalnih interesov
Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja zavoda Ciciban Novo mesto
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto
Predlogi sklepov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete
javnih zavodov
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Center
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Otočec
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Šmihel
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Dragotina
Ketteja
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Bršljin
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Marjana
Kozine
Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovne
šole Drska
Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Dolenjske lekarne
Novo mesto
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Odbora za
gospodarstvo

K 11. 1 točki
Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve
predstavnikov lokalnih interesov
Na podlagi določil 7. člena Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
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sveta (Uradni list RS, 91/2007) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po
obravnavi kandidatur za elektorje na 17. seji dne 24. 9. 2012 oblikovala naslednjo
LISTO
KANDIDATOV ZA ELEKTORJE
ZA VOLILNO TELO ZA VOLITVE DRŽAVNEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ana Bilbija, Novo mesto, Jakčeva ulica 20, predlagatelj: DeSUS
Miha Božič, Dolenji Suhadol 27, predlagatelj: Zveza za Dolenjsko
Miloš Dular, Mali Slatnik 35, predlagatelji: Radi imamo Novo mesto in podeželje,
SNS, Športna lista
Anton Golob, Novo mesto, K Roku 42, predlagatelj: SDS
Gregor Klemenčič, Novo mesto, Kettejev drevored 14, predlagatelj: SDS
Tomaž Kovačič, Novo mesto, Krajčeva ulica 18, predlagatelja: SD in
predstavnica romske skupnosti
Srečko Vovko, Novo mesto, Smrečnikova ulica 24, predlagatelj: Zveza za
Dolenjsko
Martina Vrhovnik, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24, predlagatelj: SLS

V skladu z 8. členom pravil občinski svet glasuje o zaprti listi kandidatov za elektorje v celoti
z javnim glasovanjem.
Obrazložitev
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v
državni svet (Uradni list RS, št. 64/12) razpisal splošne volitve v državni svet.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo 21.
novembra 2012.
Volitve članov državnega sveta ureja Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 –
ZDSve – UPB1 in 95/11 – odločba US) - v nadaljevanju ZDSve.
Na podlagi 10. člena ZDSve se glede vprašanj, ki niso posebej urejena z ZDSve primerno
uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ –
UPB1 in 54/07 – odločba US) - v nadaljevanju ZVDZ.
Volitve članov državnega sveta so posredne. Opravijo se s tajnim glasovanjem na volilnih
zborih volilnih teles. Volilna telesa sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih
skupnosti in interesnih organizacij (v nadaljevanju: elektorji).
Lokalne skupnosti izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih (Pravila za izvolitve
predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter
za določitev kandidata za člana državnega sveta, 17. 9. 2007 (v nadaljevanju: pravila) priloga 1).
V skladu s pravili:
− kandidate za elektorje lahko predlagajo stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu
Mestne občine Novo mesto ter člani občinskega sveta v razmerju z doseženim
rezultatom na zadnjih lokalnih volitvah (4. člen),
− je lahko kandidat za elektorja polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima poslovno
sposobnost in stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto (6. člen),
− predlagatelji posredujejo predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje pisno
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto najpozneje osem dni pred sejo občinskega sveta za izvolitev predstavnikov
v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta (7. člen),
− Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto izmed predlaganih kandidatov oblikuje listo osmih kandidatov za elektorje
po abecednem redu ter z navedenimi predlagatelji, upoštevajoč proporcionalno
3

−
−
−

zastopanost predlagateljev v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto. Tako
sestavljeno listo komisija predloži v potrditev Občinskemu svetu Mestne občine Novo
mesto najpozneje v 43 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu
volitev (7. člen),
Občinski svet glasuje o zaprti listi kandidatov za elektorje v celoti z javnim glasovanjem
(8. člen),
predstavniki so izvoljeni, če dobi lista večino opredeljenih glasov (8. člen),
če predlog liste ni bil izglasovan, se zadeva vrne pristojni komisiji, ki nemudoma pripravi
nov predlog in ga predloži občinskemu svetu v odločanje na isti seji (8. člen).

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala liste, zastopane v
Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto k posredovanju kandidatov za elektorje dne
10. 9. 2012.
Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prispelo trinajst (13)
predlogov za elektorje, in sicer:
Ana Bilbija,, predlagatelj: DeSUS, Miha Božič, predlagatelj: ZZD, Miloš Dular, predlagatelji:
Radi imamo Novo mesto in podeželje, SNS, Športna lista, Matjaž Engel, predlagatelj: NS,
Anton Golob, predlagatelj: SDS, Dušan Kaplan, predlagatelj: Zares, Gregor Klemenčič,
predlagatelj: SDS, Peter Kostrevc, predlagatelj: SDS, Tomaž Kovačič, predlagatelja: SD,
predstavnica romske skupnosti, Gregor Macedoni, predlagatelj: Gremo gor, Srečko Vovko,
predlagatelj: ZZD, Martina Vrhovnik, predlagatelj: SLS, Alojz Zupančič, predlagatelj: N.Si.
Komisija je po razpravi o kandidatih z večino glasov v skladu z določili pravil oblikovala
zaprto listo osmih kandidatov, ki so prejeli večinsko podporo na posamičnem glasovanju na
komisiji. (priloga 2) in predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagano listo kandidatov za
elektorje za volilno telo za volitve člana državnega sveta.

K 11. 2 točki
Predlog sklepa za imenovanje člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
Na podlagi določil 13. člena Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta (Uradni list RS, 91/2007) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po
obravnavi in preizkusu kandidatur za volitve člana državnega sveta ter po žrebanju vrstnega
reda priimkov kandidatov na 17. seji dne 24. 9. 2012 oblikovala naslednji
SEZNAM
KANDIDATOV ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
Kandidata za člana državnega sveta sta:
1.

BORUT NOVAK
roj. 25. 3. 1963
Birčna vas 43
Predlagatelj: Zveza za Dolenjsko

2.

FRANC BEG
roj. 5. 6. 1959,
Novo mesto, Westrova ulica 8
Predlagatelj: Zares
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V skladu z drugim odstavkom 46. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto ter 14. členom Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno
telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
določi kandidata za člana državnega sveta z javnim glasovanjem.
Občinski svet določi enega kandidata.
Obrazložitev
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v
državni svet (Uradni list RS, št. 64/12) razpisal splošne volitve v državni svet.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo 21.
novembra 2012.
Volitve članov državnega sveta ureja Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 –
ZDSve – UPB1 in 95/11 – odločba US) - v nadaljevanju ZDSve.
Na podlagi 10. člena ZDSve se glede vprašanj, ki niso posebej urejena z ZDSve primerno
uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ –
UPB1 in 54/07 – odločba US) - v nadaljevanju ZVDZ.
Volitve članov državnega sveta so posredne. Opravijo se s tajnim glasovanjem na volilnih
zborih volilnih teles. Volilna telesa sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih
skupnosti in interesnih organizacij (v nadaljevanju: elektorji).
V skladu z zakonodajo in Pravili za izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta, 17. 9. 2007 (v nadaljevanju: pravila):
− vsak občinski svet lahko določi samo eno kandidaturo za člana državnega sveta predstavnika lokalnih interesov;
− pravico voliti in biti voljen za člana državnega sveta ima državljan Slovenije, ki je na dan
glasovanja dopolnil osemnajst let starost,
− pravico voliti in biti voljeni za člane državnega sveta – predstavnike lokalnih interesov
imajo osebe, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti,
− kandidaturi mora biti priloženo soglasje kandidata, ki je nepreklicno.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala liste, zastopane v
Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto k posredovanju kandidatov za člana državnega
sveta dne 10. 9. 2012.
Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sta prispela dva (2)
predloga za člana državnega sveta, in sicer:
Franc Beg, predlagatelj Zares, ter Borut Novak, predlagatelj Zveza za Dolenjsko.
Komisija je po razpravi o kandidatih z večino glasov v skladu z določili pravil sestavila
seznam kandidatov za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov po
abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki jo je določila z žrebom, ter
z navedbo predlagatelja (priloga 3).
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da
določi kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov z javnim
glasovanjem.

K 11. 3 točki
Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja zavoda Ciciban Novo mesto
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po seznanitvi z dopisom Sveta
zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto za mnenje o kandidatu za ravnateljico zavoda ter po
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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
pozitivno mnenje
k imenovanju
Majde Kušer Ambrožič
za ravnateljico
zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto.
Obrazložitev
Svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v skladu s 53.a členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007,
36/08, 58/09, 65/09, 20/11) dne 11. 9. 2012 zaprosil Mestno občino Novo mesto za mnenje k
imenovanju Majde Kušer Ambrožič za ravnateljico zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto.
V spremnem dopisu Svet zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) navaja,
da je na razpisano delovno mesto ravnatelja zavoda v Dolenjskem listu dne 16. 8. 2012 v
zakonitem roku prispela ena vloga. Svet zavoda je ugotovil, da se je na prosto delovno
mesto prijavila Majda Kušer Ambrožič, sedanja ravnateljica, ki izpolnjuje vse pogoje za
zasedbo delovnega mesta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pridobila mnenje pristojnega
urada, ki med drugim ugotavlja, da kandidatka v svojem programu vodenja in viziji razvoja
zavoda navaja, da si bo prizadevala za nadaljevanje dosedanjega dela, še naprej skrbela za
kakovostno izvajanje Kurikuluma za vrtce, sodelovanje s starši, sodelovanje z
ustanoviteljem, okoljem, sodelovanje z ustanoviteljem pri obnovi in novogradnji vrtcev,
skrbela bo za pridobivanje donacij, racionalizacijo poslovanja, ustrezno klimo v vrtcu in
najvišjo kakovost kadrovskih in prostorskih pogojev.
Urad za šolstvo, šport in mladino meni, da je kandidatka do sedaj dobro opravila naloge v
zvezi z vodenjem vrtca, zato jo podpira pri imenovanju za ravnateljico Vrtca Ciciban Novo
mesto za naslednje mandatno obdobje.
Komisija je na podlagi pridobljene dokumentacije z večino glasov sprejela predlagani sklep o
sprejemu pozitivnega mnenja k imenovanju Majde Kušer Ambrožič za ravnateljico zavoda
Vrtec Ciciban Novo mesto in ga posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.

K 11. 4 točki
Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne
občine Novo mesto
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po seznanitvi s kandidaturami za
nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto z večino glasov
sprejela in posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem naslednji predlog
SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
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Antona Dragana, roj. 1946,
Novo mesto, Cesta brigad 47,
za člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
do izteka mandata Nadzornemu odboru.
Obrazložitev
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 16. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel sklep o
prenehanju mandata članici Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto Mariji Može
Šeničar zaradi odstopa.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izvedla postopek za imenovanje
nadomestnega člana/ice Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto in v skladu s
poslovnikom dne 31. 8. 2012 pozvala svetniške skupine k predlaganju kandidatov za
nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.
Za nadomestnega člana Nadzornega odbora sta prispela dva (2) predloga, in sicer: Anton
Dragan – predlagatelj DeSUS, ter Branka Popovič – predlagatelj SDS. Na komisiji je dobil
večinsko podporo kandidat Anton Dragan, zato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predlaga občinskemu svetu, da ga imenuje za nadomestnega člana Nadzornega
odbora Mestne občine Novo mesto

K 11. 5 točki
Predlogi sklepov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
V sedmih javnih zavodih je potekel mandat predstavnikom ustanovitelja v svetih javnih
zavodov. En predstavnik ustanovitelja v svetu javnega zavoda je umrl.
Zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 31. 8. 2012 pozvala liste,
zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto k posredovanju kandidatov za
predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zavodov.

K 11.5.1 točki
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Center
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
predstavnike ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Center, po pregledu kandidatur, po razpravi
in po izglasovani večinski podpori trem kandidatom na 17. seji dne 24. 9. 2012 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
Darjo Gantar, Novo mesto, Rozmanova ulica 32,
Gregorja Klemenčiča, Novo mesto, Kettejev drevored 14,
Vero Ocvirk, Novo mesto, Cesarjeva ulica 42
za predstavnike ustanovitelja
v Svet Osnovne šole CENTER
za mandatno dobo štirih let.
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Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 31. 8.
2012 pozvala liste, zastopane v občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za predstavnike
ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Center.
Na poziv komisije je prispelo pet (5) predlogov, in sicer za
Darjo Gantar, predlagatelj: Zveza za Dolenjsko, Gregorja Klemenčiča, predlagatelj: SDS,
Vero Ocvirk, predlagatelj: SLS, dr. Blaža Rodiča, predlagatelj: Gremo gor, Jožico Unetič,
predlagatelj Zares.
Po obravnavi in glasovanju na komisiji so predlagani trije kandidati dobili večinsko podporo,
zato komisija predlaga občinskemu svetu, da jih imenuje za predstavnike ustanovitelja v svet
zavoda za mandatno dobo štirih let.

K 11.5.2 točki
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Otočec
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
predstavnike ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Otočec, po pregledu kandidatur, po
razpravi in po izglasovani večinski podpori trem kandidatom na 17. seji dne 24. 9. 2012
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
Darjo Goršin Bevc, Otočec, Skalna ulica 37,
Janeza Kocjančiča, Otočec, Starine 10,
Mirana Zupančiča,Otočec, Nad Krko 17,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet Osnovne šole OTOČEC
za mandatno dobo štirih let.
Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 31. 8.
2012 pozvala liste, zastopane v občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za predstavnike
ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Otočec.
Na poziv komisije je prispelo pet (5) predlogov, in sicer za:
Darjo Goršin Bevc, predlagatelj: SLS, Janeza Kocjančiča, predlagatelj: N.Si, Aljaža Novaka,
predlagatelj: Zares, Jerneja Strgarja, predlagatelj: Gremo gor, Mirana Zupančiča,
predlagatelj: Zveza za Dolenjsko.
Po obravnavi in glasovanju na komisiji so predlagani trije kandidati dobili večinsko podporo,
zato komisija predlaga občinskemu svetu, da jih imenuje za predstavnike ustanovitelja v svet
zavoda za mandatno dobo štirih let.
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K 11.5.3 točki
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Šmihel
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
predstavnike ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Šmihel, po pregledu kandidatur, po razpravi
in po izglasovani večinski podpori trem kandidatom na 17. seji dne 24. 9. 2012 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, Novo mesto, Cesta brigad 47,
Marjeto Ferkolj Smolič, Novo mesto, Smrečnikova ulica 4,
Tomaža Kovačiča, Novo mesto, Krajčeva ulica 18,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet Osnovne šole ŠMIHEL za mandatno dobo štirih let.
Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 31. 8.
2012 pozvala liste, zastopane v občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za predstavnike
ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Šmihel.
Na poziv komisije je prispelo pet (5) predlogov, in sicer za
Antona Dragana, predlagatelj: DeSUS, Marjeto Ferkolj Smolič, predlagatelj: Zveza za
Dolenjsko, Tomaža Kovačiča, predlagatelj: SD, Gorana Makarja, predlagatelj: Gremo gor,
Aljaža Novaka, predlagatelj Zares.
Po obravnavi in glasovanju na komisiji so predlagani trije kandidati dobili večinsko podporo,
zato komisija predlaga občinskemu svetu, da jih imenuje za predstavnike ustanovitelja v svet
zavoda za mandatno dobo štirih let.

K 11.5.4
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Dragotina Ketteja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
predstavnike ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Dragotina Ketteja, po pregledu kandidatur,
po razpravi in po izglasovani večinski podpori trem kandidatom na 17. seji dne 24. 9. 2012
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
Matija Blatnika, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 106,
Jasno Hrastar, Novo mesto, Belokranjska cesta 13,
Bredo Oklešen, Novo mesto, Ulica Danila Bučarja 23,
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za predstavnike ustanovitelja
v Svet Osnovne šole DRAGOTINA KETTEJA
za mandatno dobo štirih let.
Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 31. 8.
2012 pozvala liste, zastopane v občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za predstavnike
ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja.
Na poziv komisije so prispeli štirje (4) predlogi, in sicer za: Matija Blatnika, predlagatelj:
Zveza za Dolenjsko, Jasna Hrastar, predlagatelj: N.Si, Dušan Kaplan, predlagatelj: Zares,
Breda Oklešen, predlagatelj: SD.
Po obravnavi in glasovanju na komisiji so predlagani trije kandidati dobili večinsko podporo,
zato komisija predlaga občinskemu svetu, da jih imenuje za predstavnike ustanovitelja v svet
zavoda za mandatno dobo štirih let.

K 11.5.5
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Bršljin
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
predstavnike ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Bršljin, po pregledu kandidatur, po razpravi
in po izglasovani večinski podpori trem kandidatom na 17. seji dne 24. 9. 2012 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
Slavka Špeca, Novo mesto, Vavpotičeva ulica 16,
Jožico Unetič, Novo mesto, Nad mlini 31,
Milana Zupančiča, Novo mesto, Ljubljanska cesta 56,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet Osnovne šole BRŠLJIN
za mandatno dobo štirih let.
Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 31. 8.
2012 pozvala liste, zastopane v občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za predstavnike
ustanovitelja v svetu zavoda Osnovne šole Bršljin.
Na poziv komisije je prispelo pet (5) predlogov, in sicer za: Erna Povh, predlagatelj: Gremo
gor, Andrej Redek, predlagatelj: SDS, Slavko Špec, predlagatelj: Zveza za Dolenjsko, Jožica
Unetič, predlagatelj: Zares, Milan Zupančič, predlagatelj: DeSUS.
Po obravnavi in glasovanju na komisiji so predlagani trije kandidati dobili večinsko podporo,
zato komisija predlaga občinskemu svetu, da jih imenuje za predstavnike ustanovitelja v svet
zavoda za mandatno dobo štirih let.
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K 11.5.6
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Marjana Kozine
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
predstavnike ustanovitelja v Svetu Glasbene šole Marjana Kozine, po pregledu kandidatur,
po razpravi in po izglasovani večinski podpori trem kandidatom na 17. seji dne 24. 9. 2012
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
dr. Marijana Doviča, Novo mesto, Šolska ulica 13,
Janjo Jazbinšek, Novo mesto, Bršljin 42,
Nika Marjanovića, Novo mesto, Stranska vas 1 A,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet GLASBENE ŠOLE MARJANA KOZINE
za mandatno dobo štirih let.
Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 31. 8.
2012 pozvala liste, zastopane v občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za predstavnike
ustanovitelja v svetu zavoda Glasbene šole Marjana Kozine.
Na poziv komisije je prispelo šest (6) predlogi, in sicer za:
Tomislav Bartelj Tomislav, predlagatelj: SDS, dr. Marijan Dovič Marijan, predlagatelj: Gremo
gor, Janja Jazbinšek, predlagatelj: SD, Robert Judež predlagatelj: Gremo gor, Niko
Marjanović, predlagatelj. Zveza za Dolenjsko, Aljaž Novak, predlagatelj: Zares.
Po obravnavi in glasovanju na komisiji so predlagani trije kandidati dobili večinsko podporo,
zato komisija predlaga občinskemu svetu, da jih imenuje za predstavnike ustanovitelja v svet
zavoda za mandatno dobo štirih let.

K 11.5.7
Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovne šole Drska
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Bršljin, po pregledu
kandidatur, po razpravi in po izglasovani večinski podpori enemu kandidatu na 17. seji dne
24. 9. 2012 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 Progarja, Novo mesto, Vorančeva ulica 16,
za nadomestnega predstavnika ustanovitelja
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v Svet Osnovne šole DRSKA
do konca izteka mandata svetu.
Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 31. 8.
2012 pozvala liste, zastopane v občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za
nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Drska zaradi
prenehanja mandata enemu predstavniku ustanovitelja (Marijan Špilar) zaradi smrti.
Na poziv komisije sta prispela dva (2) predloga, in sicer za Gorana Makarja, predlagatelj:
Gremo gor, Antona Progarja, predlagatelj: DeSUS.
Po obravnavi in glasovanju na komisiji je predlagani kandidat dobil večinsko podporo, zato
komisija predlaga občinskemu svetu, da ga imenuje za nadomestnega predstavnika
ustanovitelja v svet zavoda do konca izteka mandata svetu zavoda.

K 11.5.8
Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, po pregledu
kandidatur, po razpravi in po izglasovani večinski podpori enemu kandidatu na 17. seji dne
24. 9. 2012 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
Boruta Novaka, Birčna vas 43,
za predstavnika Mestne občine Novo mesto
v Svet zavoda DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO
za mandatno dobo štirih let.
Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s poslovnikom dne 31. 8.
2012 pozvala liste, zastopane v občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za predstavnika
Mestne občine Novo mesto v svetu zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
Na poziv komisije je prispelo pet (5) predlogov, in sicer za:
Mileno Bartelj, predlagatelj: SDS, mag. Miroslava Bergerja, predlagatelj: DeSUS, Aljaža
Novaka, predlagatelj: Zares, Boruta Novaka Borut, predlagatelj: Zveza za Dolenjsko, mag.
Renato Zupančič, predlagatelj: Gremo gor.
Po obravnavi in glasovanju na komisiji je predlagani kandidat dobil večinsko podporo, zato
komisija predlaga občinskemu svetu, da ga imenuje za nadomestnega predstavnika
ustanovitelja v svet zavoda do konca izteka mandata svetu zavoda.

12

K 11. 6 točki
Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Mestne
občine Novo mesto, da sprejme naslednji
sklep
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
razreši
Roka Vovka,
člana Odbora za gospodarstvo zaradi odstopa.
2.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
I M E N U J E
Marka Gornika, Novo mesto, Šolska ulica 4,
za nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo do izteka mandata odboru.
Obrazložitev
Rok Vovko, član Odbora za gospodarstvo, je dne 30. 8. 2012 podal pisno odstopno izjavo z
mesta člana Odbora za gospodarstvo.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala liste, zastopane v
občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za nadomestnega člana Odbor za
gospodarstvo.
Na poziv komisije sta prispela dva (2) predloga, in sicer za: Marka Gornika, predlagatelj:
Zares in Marijo Kavčič, predlagatelj: SDS.
Komisija je po obravnavi kandidatur večinsko podprla kandidata in predlaga Občinskemu
svetu, da ga imenuje za člana Odbora za gospodarstvo do izteka mandata odboru.

PREDSEDNICA
mag. Mojca Špec Potočar, l. r.
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91 Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
4522. Pravila za izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, Stran 12200.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05), Zakona o
določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list
RS, št. 48/92) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
PRAVILA
za izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno
telo 14. volilne enote za izvolitev kandidata za člana državnega sveta ter postopek za
določitev kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Občinski svet Mestne občine Novo mesto glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o
državnem svetu izvoli predstavnike v volilno telo 14. volilne enote in kandidata za člana
državnega sveta v 14. volilni enoti.
II. VOLITVE PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO
3. člen
Volilno telo za volitve člana državnega sveta v 14. volilni enoti sestavljajo izvoljeni
predstavniki naslednjih občin:
Mestne občine Novo mesto in predstavniki ostalih občin na območju 14. volilne enote:
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Mokronog Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice in Šentrupert (sedež: Novo mesto).
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Mestne
občine Novo mesto v volilno telo 14. volilne enote za volitve člana državnega sveta osem
predstavnikov (v nadaljevanju: elektorjev).
4. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in njihovo izvolitev.

14

5. člen
Kandidate za elektorje lahko predlagajo stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne
občine Novo mesto ter člani občinskega sveta v razmerju z doseženim rezultatom na zadnjih
lokalnih volitvah.
6. člen
Kandidat za elektorja je lahko polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima poslovno
sposobnost in stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto.
7. člen
Predlagatelji morajo predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje pisno posredovati
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto najpozneje osem dni pred sejo občinskega sveta za izvolitev predstavnikov v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto izmed predlaganih kandidatov oblikuje listo osmih kandidatov za elektorje po
abecednem redu ter z navedenimi predlagatelji, upoštevajoč proporcionalno zastopanost
predlagateljev v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto. Tako sestavljeno listo komisija
predloži v potrditev Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto najpozneje v 43 dneh od
dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
8. člen
Občinski svet glasuje o zaprti listi kandidatov za elektorje v celoti z javnim glasovanjem.
Predstavniki so izvoljeni, če dobi lista večino opredeljenih glasov.
Če predlog liste ni bil izglasovan, se zadeva vrne pristojni komisiji, ki nemudoma pripravi
nov predlog in ga predloži občinskemu svetu v odločanje na isti seji.
III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
9. člen
Glede na določbe 41. člena Zakona o državnem svetu določi Občinski svet Mestne občine
Novo mesto enega kandidata za člana državnega sveta.
10. člen
Stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, lahko predlagajo
po enega kandidata za člana državnega sveta.
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11. člen
Kandidat za člana državnega sveta je lahko polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima
poslovno sposobnost in stalno bivališče na območju 14. volilne enote.
12. člen
Pismeni predlogi kandidatov za člana državnega sveta morajo vsebovati naslednje osebne
podatke: ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, poklic in delo, ki ga
opravlja.
Predlogu mora biti priloženo podpisano soglasje kandidata.
13. člen
Predloge kandidatov za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto najpozneje v
10 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto sestavi seznam kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov,
začenši s črko, ki se določi z žrebom, z navedbo predlagatelja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto pošlje seznam kandidatov županu Mestne občine Novo mesto najpozneje v 22
dneh od dneva, določenega za izvedbo volitev v razpisu volitev.
14. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi z javnim ali tajnim glasovanjem.
15. člen
Kandidat za člana državnega sveta je izvoljen, če je pri glasovanju prejel večino glasov članov
občinskega sveta, ki so glasovali.
Če nobeden od kandidatov pri glasovanju ni dobil potrebne večine glasov, se opravi novo
glasovanje.
Pri drugem glasovanju se glasuje o kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ
glasov.
Če pri prvem glasovanju dobi več kandidatov enako najvišje število glasov, se izbira
kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
16. člen
Pri drugem glasovanju se glasuje o kandidatih po vrstnem redu glede na število glasov,
dobljenih pri prvem glasovanju oziroma po abecedi v primeru enakega števila glasov.
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17. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan Mestne občine Novo mesto. Če je
za kandidata za člana državnega sveta določen župan, je predstavnik kandidature predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnik kandidata mora najkasneje 30. dan pred glasovanjem predložiti pristojni volilni
komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta z vsemi
potrebnimi podatki oziroma prilogami.
III. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za izvolitev elektorjev in določitev kandidat za člana državnega sveta se uporabljajo določila
Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
19. člen
Kandidat za elektorja ali kandidat za člana državnega sveta ne more biti član komisije za
izvolitev elektorjev oziroma za določitev kandidata za člana državnega sveta.
20. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto.
Št. 002-1/2007
Novo mesto, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
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PREDLOG
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet

Številka:
Datum:

002-1/2012

Na podlagi kriterijev iz drugega odstavka 40. člena Zakona o državnem svetu (Uradni
list RS, št. 100/05-ZDSve-UPB1) ter določil 7. in 8. člena Pravil za izvolitev
predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, 91/2007) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ____. seji dne ___________na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po obravnavi predloga liste za
predstavnike Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega
sveta določil naslednjo
LISTO
PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO
V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANA BILBIJA , roj. 1. 3. 1945
Novo mesto, Jakčeva ulica 20, 8000 Novo mesto
Predlagatelj: DeSUS
MIHA BOŽIČ, roj. 9. 4. 1950
Dolenji Suhadol 27, 8000 Novo mesto
Predlagatelj: Zveza za Dolenjsko
MILOŠ DULAR, roj. 13. 4. 1964
Mali Slatnik 35, 8000 Novo mesto
Predlagatelji: Radi imamo Novo mesto in podeželje, SNS, Športna lista
ANTON GOLOB, roj. 17. 7. 1942
Novo mesto, K Roku 42, 8000 Novo mesto
Predlagatelj: SDS
GREGOR KLEMENČIČ, roj. 9. 6. 1976
Novo mesto, Kettejev drevored 14, 8000 Novo mesto
Predlagatelj: SDS
TOMAŽ KOVAČIČ, roj. 29. 11. 1972
Novo mesto, Krajčeva ulica 18, 8000 Novo mesto
Predlagatelj: SD, predstavnica romske skupnosti
SREČKO VOVKO, roj. 7. 9. 1967
Novo mesto, Smrečnikova ulica 24, 8000 Novo mesto
Predlagatelj: Zveza za Dolenjsko
MARTINA VRHOVNIK, roj. 11. 11. 1950
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24, 8000 Novo mesto
Predlagatelj: SLS
ŽUPAN
Alojzij MUHIČ
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 002-2/2012
Datum: 24. 9. 2012
Na podlagi določil 13. člena Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo
mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta (Uradni list RS, 91/2007) je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja po obravnavi in preizkusu kandidatur za volitve člana
državnega sveta ter po žrebanju vrstnega reda priimkov kandidatov na 17. seji dne
24. 9. 2012 oblikovala naslednji
SEZNAM
KANDIDATOV ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
1.

BORUT NOVAK
roj. 25. 3. 1963
Birčna vas 43
Predlagatelj: Zveza za Dolenjsko

2.

FRANC BEG
roj. 5. 6. 1959
Novo mesto, Westrova ulica 8
Predlagatelj: Zares

V skladu z določili 45. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 98/2006) ter 14. členom Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne
občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 91/2007) Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da določi
kandidata za člana državnega sveta z javnim glasovanjem.

PREDSEDNICA
Mag. Mojca Špec Potočar, l . r.
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