MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 9002-2/2010
Datum: 8. 7. 2014

ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

POROČILO S PREDLOGI SKLEPOV ZA KADROVSKE ZADEVE ZA 30.
SEJO OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 52/2013) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi
sprejetih sklepov na 30. seji dne 8. 7. 2014 predlaga županu in Občinskemu svetu Mestne
občine Novo mesto, da Občinski svet v okviru predlaganega dnevnega reda 30. seje
Občinskega sveta pri točki Kadrovske zadeve obravnava naslednja gradiva:
27. Kadrovske zadeve
27.1 Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto – predstavnici romske skupnosti
27.2 Predlog sklepa za imenovanje posebne občinske volilne komisije Mestne občine
Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti
27.3 Predlog sklepa za imenovanje komisije za sestavo volilnega imenika državljanov
RS – pripadnikov romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto
27.4 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Drska
27.5 Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Dolenjske lekarne
27.6 Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Otočec
Komisija predlaga, da se točka Kadrovske zadeve obravnava na začetku dnevnega reda 30.
seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

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
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Datum: 8. 7. 2014
ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

POROČILO S PREDLOGI SKLEPOV ZA KADROVSKE ZADEVE ZA 30.
SEJO OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 52/2013) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 30. seji dne 8.
7. 2014 obravnavala naslednje kadrovske zadeve s pristojnosti komisije:
27.1 Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto – predstavnici romske skupnosti
27.2 Predlog sklepa za imenovanje posebne občinske volilne komisije Mestne občine
Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti
27.3 Predlog sklepa za imenovanje komisije za sestavo volilnega imenika državljanov
RS – pripadnikov romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto
27.4 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Drska
27.5 Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Dolenjske lekarne
27.6 Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Otočec

K 27. 1 točki
Predlog ugotovitvenega sklepa
o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po seznanitvi z odstopno izjavo
Dušice Balažek z mesta članice Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnice
romske skupnosti, z večino glasov sprejela in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine
Novo mesto sprejem naslednjega predloga
I.
ugotovitvenega sklepa
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je ugotovil, da je Dušici Balažek, članici
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnici romske skupnosti, dne 8.
7. 2014 prenehal mandat članice Občinskega sveta zaradi odstopa.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto z dnem 8. 7. 2014
razreši
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Dušico Balažek
− kot predsednico Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti,
− kot članico Komisije za statut in poslovnik.
Obrazložitev
Dušica Balažek, članica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnica romske
skupnosti, je dne 8. 7. 2014 podala pisno odstopno izjavo s funkcije članice Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto, kar je v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) eden od razlogov
za prenehanje mandata članu občinskega sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zato predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici občinskega sveta zaradi odstopa s
funkcije.
Zaradi odstopa s funkcije članice Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, Občinski svet
z dnem 8. 7. 2014 razreši Dušico Balažek kot:
− predsednico Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti,
− članico Komisije za statut in poslovnik.

K 27.2 točki
Predlog sklepa za imenovanje posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo
mesto za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti
Po obravnavi predlaganih kandidatov za člane posebne občinske volilne komisije Mestne
občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti je
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z večino glasov sprejela in posreduje
Občinskemu svetu naslednji predlog
sklepa
o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto
za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

imenuje
Posebno občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto
za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti
v sestavi:
predsednica:
namestnica predsednice:
članica:
namestnica članice:
članica:
namestnica članice:
članica:
namestnica članice:

Maja Gorenc, Novo mesto, Šegova ulica 9,
Marjana Majster, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 8,
Cvetka Tudija, Novo mesto, Šmihel 73,
Duška Balažek, Novo mesto, Cesarjeva ulica 20a,
Ana Bevc, Novo mesto, Seidlova cesta 58,
Marija Padovan, Novo mesto, V Brezov log 43 a,
Kristina Cigler, Novo mesto, Smrečnikova ulica 32,
Mojca Turk, Novo mesto, Ulica stare pravde 29.
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II.
Sedež Posebne občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto za volitve člana
občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti je v Novem mestu, Novi trg 9.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Obra zložitev
V skladu s 33. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) – ZLV se za volitve članov občinskega sveta –
predstavnikov romske skupnosti imenuje posebna občinska volilna komisija.
Posebni občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega
sveta – predstavnika romske skupnosti je maja 2014 potekel mandat. Zato je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela postopek za imenovanje posebne
občinske volilne komisiji Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti (v nadaljevanju POVK) in poziva svetniške skupine in
predstavnike romske skupnosti k posredovanju predlogov za predsednika, člane in
namestnike POVK.
35. člen zakona ZLV določa, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani
ter njihovi namestniki. Predsednika volilne komisije in njegovega namestnika se imenuje
izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostale člane volilne komisije in
njihove namestnike se imenuje po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v
občini ter občanov.
36. člen ZLV določa, da mora biti v posebni občinski volilni komisiji za izvolitev člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti vsaj en član in en namestnik člana
pripadnik romske skupnosti.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zato dne 26. 6. 2014 pozvala k
posredovanju kandidatur za člane/ice ter namestnike/ice članov posebne občinske volilne
komisije Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – predstavnika
romske skupnosti.
Na poziv komisije je bilo podanih devet (9) predlogov za sestavo Posebno občinsko volilno
komisijo Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske
skupnosti:
Maja Gorenc, Marjana Majster, Cvetka Tudija, Duška Balažek, Ana Bevc, Marija Padovan,
Kristina Cigler – predlagatelj župan, Jasna Simčič – predlagatelj Gremo gor – lista G.
Macedonija.
Komisija je po obravnavi kandidatur in ob upoštevanju določil zakona podala večinsko
podporo predlaganim kandidatom in predlaga Občinskemu svetu, da imenuje Posebno
občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta –
pripadnika romske skupnosti v predlagani sestavi.

K 27. 3 točki
Predlog sklepa za imenovanje komisije
za sestavo volilnega imenika državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v Mestni
občini Novo mesto
Po obravnavi predlaganih kandidatov za člane komisije za sestavo volilnega imenika
državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z večino glasov sprejela in posreduje
Občinskemu svetu naslednji predlog
sklepa
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o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS – pripadnikov
romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto

I.

im enuje
komisijo
za sestavo volilnega imenika državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti
v Mestni občini Novo mesto
v sestavi:
predsednik: Janez Doltar, Novo mesto, Seidlova cesta 68,
član:
Mladen Gorše, Križe 22,
članica:
Milena Tudija, Novo mesto, Pot v gaj 24.
II.
Komisija za sestavo volilnega imenika vpiše državljana RS, ki je pripadnik romske
skupnosti, v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, ki imajo
prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Novo mesto.
Pripadnost romski skupnosti ugotavlja na podlagi izjave državljana RS oziroma na
podlagi vpisa v volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti na
preteklih volitvah.
III.
Komisija predloži volilni imenik pristojnemu organu v potrditev.
IV.
Sedež komisije je v Novem mestu, Seidlova cesta 1.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Obrazložitev
41. člen Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno
besedilo in 98/13 - ZEVP-2) določa, da volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske
skupnosti, na območju, kjer ta skupnost živi, sestavi posebna komisija, ki jo na predlog
društev oziroma zvez društev pripadnikov romske skupnosti imenuje občinski svet.
Komisija ima predsednika in dva člana.
Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, potrdijo predsednik in člana
komisije za sestavo volilnega imenika s podpisom in pečatom občine.
Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po razpisu volitev pristojnemu organu v
potrditev.
Pristojni organ pred potrditvijo volilnega imenika preveri, če so državljani RS iz prvega
odstavka tega člena vpisani v evidenco volilne pravice državljanov RS s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik.
V volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, vpiše komisija državljana RS,
ki je pripadnik romske skupnosti.
Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave državljana RS oziroma na podlagi
vpisa v volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah. V
primeru dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Če niso
izpolnjeni pogoji za vpis, komisija o tem izda odločbo.
Na poziv komisije so prispeli trije (3) predlogi za člane komisije.
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Po seznanitvi s kandidati in po večinski podpori je komisija sprejela predlog sklepa o
imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS – pripadnikov romske
skupnosti v Mestni občini Novo mesto in ga posreduje v sprejem Občinskem svetu.

K 27. 4 točki
Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Drska
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po postopku zbiranja kandidatur za
predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovna šola Drska, po pregledu kandidatur, po
razpravi in po izglasovani večinski podpori trem kandidatom na 31. seji dne 7. 7. 2014
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
Srečka Hudoklina, Novo mesto, Irča vas 32a,
Željko Rajak, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24,
Silvestra Vrhovnika, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 102,
za predstavnike ustanovitelja
v Svet Osnovne šole Drska
za mandatno dobo štirih let.
Obrazložitev
Članom Sveta zavoda Osnovna šola Drska (v nadaljevanju: zavod) septembra 2014 poteče
mandat, zato je zavod dne 13. 5. 2014 zaprosil Mestno občino Novo mesto za imenovanje
treh predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda.
V skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Drska (Uradni list RS, št. 75/2008) imenuje ustanovitelj tri (3) predstavnike v
devetčlanski sveta zavoda.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 26. 6. 2014 pozvala liste,
zastopane v občinskemu svetu, k predlaganju kandidatov za predstavnike Mestne občine
Novo mesto v svetu zavoda.
Na poziv komisije so prispeli štirje (4) predlogi, in sicer za:
Boštjana Groblerja - predlagatelj: Gremo gor – lista G. Macedonija, Željko Rajak predlagatelj: SLS, Srečka Hudoklina - predlagatelj: N.Si, Silvestra Vrhovnika - predlagatelj:
Zveza za Dolenjsko.
Po postopku zbiranja kandidatur za predstavnike Mestne občine Novo mesto v svetu zavoda,
po pregledu kandidatur in po razpravi je komisija podala večinsko podporo predlaganim trem
kandidatom in predlaga Občinskemu svetu, da jih imenuje za predstavnike Mestne občine
Novo mesto v svet zavoda za mandatno dobo štirih let.

K 27. 5 točki
Soglasje k imenovanju direktorice zavoda Dolenjske lekarne
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po seznanitvi z dopisom Sveta
zavoda dolenjske lekarne za soglasje k imenovanju direktorice zavoda ter z razpoložljivo
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dokumentacijo, 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
soglasje
k imenovanju Zofije Vitkovič, mag. farm., spec.,
za direktorico zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
Obrazložitev
Svet zavoda Dolenjske lekarne je zaradi poteka mandata direktorici zavoda izvedel postopek
za imenovanje direktorja/-ice zavoda in v Dolenjskem listu dne 8. 5. 2014, na Zavodu RS za
zaposlovanje ter na spletni strani Dolenjskih lekarn objavil javni razpis za direktorja zavoda.
V razpisnem roku so prispele tri vloge (Zofija Vitkovič, Miroslava Abazović, Rajko Kref). Svet
zavoda je ugotovil, da ena prijava (Rajko Kreft) ni bila popolna. Po izvedenih postopkih za
imenovanje direktorja je svet zavoda dne 30. 5. 2014 v skladu z določbami statuta zavoda
zaprosil občine ustanoviteljice za soglasje k imenovanju Zofije Vitkovič, mag. farm., spec., za
direktorico zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pridobila predhodno pozitivno
mnenje pristojnega urada občinske uprave, ki na njeno dosedanje vodenje zavoda ter na
predstavljeni program ter vizijo razvoja nima pripomb.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi pridobljene
dokumentacije z večino glasov sprejela predlog sklepa i predlaga Občinskemu svetu Mestne
občine Novo mesto, da poda soglasje k imenovanju Zofije Vitkovič, mag. farm., spec., za
direktorico zavoda za štiriletno mandatno obdobje.

K 27. 6 točki
Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Otočec
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po seznanitvi z dopisom Sveta
Osnovne šole Otočec 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
pozitivno mnenje
o vseh kandidatih za ravnatelja/ice Osnovne šole Otočec,
ki izpolnjujejo razpisne pogoje:
Špela Bagon, stanujoča Veliki Gaber 120, p. Veliki Gaber,
Sabina Erjavec, stanujoča Ulica talcev 30a, p. Straža,
Andreja Miketič, stanujoča Ulica Slavka Gruma 86, p. Novo mesto,
Gregor Mohorčič, stanujoč Skalna ulica 9a, p. Otočec,
7

Danica Rangus, stanujoča Šolska cesta 18, p. Otočec,
Mateja Rožman, , stanujoča Pot v dolino 49, p. Ljubljana - Dobrunje,
Matej Šiško, stanujoč Slogonsko 34, p. Kapele.
Obrazložitev
Svet javnega zavoda Osnovna šola Otočec je, zaradi odstopa ravnateljice, v Dolenjskem
listu, dne 12. 6. 2014 objavil razpis za delovno mesto ravnatelja. Na razpisano delovno
mesto se je prijavilo sedem kandidatov. Od teh dve kandidatki opravljata delo pomočnice
ravnateljice oz. ravnatelja, štirje delo učitelja v osnovni šoli in eden delo direktorja javnega
zavoda.
Svet zavoda je dne 3. 7. 2014 zaprosil Mestno občino Novo mesto, da kot ustanoviteljica
poda mnenje o kandidatih za ravnatelja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pridobila predhodno mnenje
pristojnega urada občinske uprave, ki ugotavlja, da so si programi kandidatov podobni: šolo
obravnavajo kot odnos učenec – učitelj – starši in vsi poudarjajo dobre odnose, kompetence
učencev, avtonomnost in strokovnost učiteljev ter materialne pogoje za delo. Od prijavljenih
kandidatov imata dve kandidatki že osvojeno določeno znanje, ki bi ga lahko uporabili pri
ravnateljevanju, ker že opravljata delo pomočnice ravnatelja oz. ravnateljice.
Glede na posredovane programe vodenja kandidatov Urad za šolstvo, šport in mladino
podpira vse kandidate, rahlo prednost pri imenovanju pa daje Mateji Rožman in Sabini
Erjavec, ker kot pomočnici ravnatelja vsaj z zakonodajnega in pedagoškega vidika bolje
poznata delo ravnatelja od ostalih kandidatov.
Na podlagi posredovane dokumentacije in predhodnega mnenja pristojnega urada občinske
uprave je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločala o predlogu
mnenja in z večino glasov predlaga Občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje za vse
prijavljene kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Predsednica
mag. Mojca Špec Potočar, l. r.

Priloge:
2 x predlog sklepa
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PREDLOG
Julij 2014

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ____. seji dne
________________ sprejel
SKLEP
o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto
za volitve predstavnika romske skupnosti

I.
Imenuje se posebno občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto za volitve
predstavnika romske skupnosti v naslednji sestavi:
−
−
−
−
−
−
−
−

za predsednico:
za namestnico predsednice:
za članico:
za namestnico članice:
za članico:
za namestnico članice:
za članico:
za namestnico članice:

Maja Gorenc, Novo mesto, Šegova ulica 9
Marjana Majster, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 8
Cvetka Tudija, Novo mesto, Šmihel 73
Duška Balažek, Novo mesto, Cesarjeva ulica 20a
Ana Bevc, Novo mesto, Seidlova cesta 58
Marija Padovan, Novo mesto, V Brezov log 43 a
Kristina Cigler, Novo mesto, Smrečnikova ulica 32
Mojca Turk, Novo mesto, Ulica stare pravde 29

II.
Sedež posebne občinske volilne komisije za volitve predstavnika romske skupnosti je v
prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 9.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:040-3/2014
Novo mesto, dne ________________________

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij MUHIČ
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet

PREDLOG
Julij 2014

Na podlagi 41. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno
prečiščeno besedilo ZEVP-1-UPB1) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ____. seji dne
________________ sprejel
SKLEP
o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti
1.
Imenuje se komisija za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske
skupnosti, na območju Mestne občine Novo mesto v naslednji sestavi:
−
−
−

Janez DOLTAR, Novo mesto, Seidlova cesta 68, predsednik,
Mladen GORŠE, Križe 22, član,
Milena TUDIJA, Novo mesto, Pot v gaj 24, članica.

Sedež komisije je v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1.
2.
Komisija za sestavo volilnega imenika vpiše v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov
romske skupnosti, polnoletnega državljana RS, pripadnika romske skupnosti, ki ima
prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Novo mesto.
Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave državljana RS oziroma na podlagi
vpisa v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah.
V primeru dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Če niso
izpolnjeni pogoji za vpis, komisija o tem izda odločbo.
3.
Komisija predloži volilni imenik pristojnemu organu v potrditev.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 040-4/2014
Novo mesto, dne _______________________

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij MUHIČ
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