MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 9002-1/2014
Datum: 16. 10. 2017
ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Predlog sklepov in obrazložitev za kadrovske zadeve za obravnavo na 25.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 66. in 79. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 52/13) v zvezi s 126. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto (DUL, št. 8/17) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 25. seji
dne, 16. 10. 2017 obravnavala kadrovske zadeve s področja pristojnosti komisije.
Po obravnavi je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela predlog
sklepov in predlaga županu in Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da Občinski
svet v okviru predlaganega dnevnega reda 25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto pri 4. točki: Kadrovske zadeve obravnava naslednja gradiva:
4. Kadrovske zadeve
4.1.
Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za
volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet
4.2
Predlog sklepa za imenovanje člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov
4.3.
Predlog mnenja k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Novo
mesto
4.4.
Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice Gimnazije Novo mesto.

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
POROČEVALEC: Boštjan GROBLER, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja
PREDLOG SKLEPOV:
v prilogi 4 x in obrazložitve
Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Boštjan GROBLER, 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.
52/2013),
- Seznam kandidatov za predstavnike (elektorje) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih
interesov v državni svet – predlog sklepa,
- Seznam kandidatov za člana državnega sveta – predlog sklepa,
- Predlog kandidata s soglasjem kandidata.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, 19. 10. 2017

4.1

PREDLOG SKLEPA
Oktober 2017
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet
Na podlagi določila 2. odstavka 6. 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, št. 52/2013) je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja po obravnavi in preizkusu kandidatur za predstavnike (elektorje) v
volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet na 25. redni seji dne,
16. 10. 2017 oblikovala naslednji
SEZNAM
PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO
V VOLILNEM TELESU ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV LOKALNIH INTERESOV
V DRŽAVNI SVET NA VOLITVAH 22. NOVEMBRA 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KAPLAN DUŠAN,
KLEMENČIČ GREGOR,
KOBE ALOJZ,
KRALJ IVAN,
POVH JANEZ,
ŠKERLJ BORUT,
VRHOVNIK MARTINA,
ZUPAN ADOLF.

O b r a z l o ž i t e v:
Predsednik državnega zbora Republike Slovenije je dne, 8. 9. 2017 z Odlokom o razpisu
splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/2017) razpisal splošne volitve v državni
svet. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo
potekale v sredo, 22. novembra 2017.
Volitve članov državnega sveta ureja Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št.
44/92, 73/03 - odl. US, 76/05, 94/07 - odl. US, 95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F; v
nadaljevanju: ZDSve).
V skladu z določilom 10. člena ZDSve se glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej
urejena, primerno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS,
št. 44/92, 13/93 - ZP-G, 60/95, 14/96 - odl. US, 67/97 - odl. US, 66/00 - UZ80, 70/00 - ZPolSA, 73/03 - odl. US, 78/06, 54/07 - odl. US, 35/14 - odl. US, 23/17; v nadaljevanju: ZVDZ).
Volilna telesa za volitve članov državnega sveta sestavljajo:
- člani predstavniškega organa interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti, kadar
se člani državnega sveta volijo v posamezni interesni organizaciji oziroma lokalni
skupnosti,
- izvoljeni predstavniki interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti, kadar se člani
državnega sveta volijo v dveh ali več interesnih organizacijah oziroma lokalnih
skupnostih.
Interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti izvolijo svoje predstavnike v volilno telo v
skladu s svojimi pravili.
Mestna občina Novo mesto je v ta namen sprejela Pravila 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. 52/13; v nadaljevanju: Pravila), ki glede volitev
predstavnikov mestne občine v volilno telo določajo naslednje:
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-

-

-

kandidate za predstavnike lahko predlaga skupina najmanj treh (3) članov
občinskega sveta. Posamezna skupina predlagateljev lahko predlaga največ enega
(1) kandidata;
za predstavnika je lahko predlagan in izvoljen polnoleten, poslovno sposoben
državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče na območju mestne občine;
predlagatelji morajo predloge z osebnimi podatki kandidatov za predstavnike pismeno
posredovati Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta
(v nadaljevanju KMVVI) najpozneje osem dni pred sejo občinskega sveta, na kateri
bodo izvoljeni predstavniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta. Na podlagi
predlogov, ki izpolnjujejo določila 5. člena tega pravilnika, KMVVI določi seznam
kandidatov za predstavnike po abecednem vrstnem redu;
predstavnike se voli na seji občinskega sveta z javnim ali tajnim glasovanjem. Vsak
član občinskega sveta glasuje za največ 8 (osem) kandidatov;
za predstavnike mestne občine v volilno telo so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo
največ glasov. Če dva ali več kandidatov prejme enako število glasov, se glasovanje
ponovi. Če tudi v drugem krogu glasovanja prejmeta dva ali več kandidatov enako
število glasov, se izbira med njimi opravi z žrebom.

Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pravočasno, tj. do dne 4.
10. 2017 prispelo osem (8) predlogov za elektorje, in sicer:
1. Kaplan Dušan, predlagatelji: Matjaž Engel, Jiri Volt, Dušan Kaplan;
2. Klemenčič Gregor, predlagatelji: Marjanca Trščinar Antić, Eva Filej Rudman, Peter
Kostrevc;
3. Kobe Alojz, predlagatelji: Alenka Papež, Alojz Kobe, Bojan Kekec;
4. Kralj Ivan, predlagatelji: Matjaž Smodiš, Vesna Vesel, Stanislav Galič;
5. Povh Janez, predlagatelji: Boštjan Grobler, Jasna Kos Plantan, Janez Povh;
6. Škerlj Borut, predlagatelji: Mateja Kovačič, Mojca Špec Potočar, Borut Škerlj;
7. Vrhovnik Martina, predlagatelji: Franci Bačar, Alojz Golob, Bojan Tudija;
8. Zupan Adolf, predlagatelji: Slavko Matko, Adolf Zupan, Milena Kramar Zupan.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne, 6. 10. 2017, tj. po roku za
oddajo kandidatur, prejela še eno, sicer tudi nepopolno kandidaturo, ki jo je zavrgla kot
prepozno.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po razpravi o seznamu kandidatov
soglasno s predpisano večino glasov v skladu z določili Pravil po abecednem vrstnem redu
določila seznam kandidatov za predstavnike (elektorje) v volilno telo za volitve predstavnikov
lokalnih interesov v državni svet in predlaga občinskemu svetu, da z javnim ali tajnim
glasovanjem izvoli predstavnike mestne občine v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih
interesov v državni svet iz seznama kandidatov za predstavnike (elektorje) v volilno telo za
volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet.
Vsi predlagani kandidati so polnoletni, poslovno sposobni državljani Republike Slovenije in
imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto.
Številka:
Datum:

9002-1/2014
16. 10. 2017

Boštjan GROBLER, l. r.,
predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet

PREDLOG

Številka:
Datum:
Na podlagi 40. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 110/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F), 15. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter 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, št. 52/13) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na ______ seji dne, _______ izvolil
PREDSTAVNIKE MESTNE OBČINE NOVO MESTO
V VOLILNEM TELESU ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV LOKALNIH INTERESOV
V DRŽAVNI SVET NA VOLITVAH 22. NOVEMBRA 2017

I.

Za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti 14 so bili
izvoljeni v volilno telo naslednji predstavniki (v nadaljevanju: elektorji):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KAPLAN DUŠAN,
KLEMENČIČ GREGOR,
KOBE ALOJZ,
KRALJ IVAN,
POVH JANEZ,
ŠKERLJ BORUT,
VRHOVNIK MARTINA,
ZUPAN ADOLF.
II.

Pri določitvi števila elektorjev je Občinski svet Mestne občine Novo mesto upošteval kriterije
iz drugega odstavka 40. člena Zakona o državnem svetu in glede na število prebivalcev v
Mestni občini Novo mesto (36.433 prebivalcev) določil skupno 8 elektorjev.

III.

Predstavnik predlagatelja je župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni.
Številka:
Datum:
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, 19. 10. 2017

4.2

PREDLOG SKLEPA
Oktober 2017
Predlog sklepa za imenovanje člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov
Na podlagi določila 2. odstavka 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, št. 52/2013) je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja po obravnavi in preizkusu kandidatur za člana državnega sveta na 25.
redni seji dne, 16. 10. 2017 oblikovala naslednji
SEZNAM
KANDIDATOV ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA – PREDSTAVNIKA LOKALNIH
INTERESOV NA VOLITVAH 22. NOVEMBRA 2017
Kandidat za člana državnega sveta je:
1. Ime in priimek:
BOJAN KEKEC
datum rojstva:
4. 5. 1965
naslov stalnega prebivališča: Muhaber 69, 8000 Novo mesto
poklic:
magister energetike
delo, ki ga opravlja:
vodja projekta EU koridorjev
predlagatelj:
SDS

O b r a z l o ž i t e v:
Predsednik državnega zbora Republike Slovenije je dne, 8. 9. 2017 z Odlokom o razpisu
splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/2017) razpisal splošne volitve v državni
svet. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo
potekale v sredo, 22. novembra 2017.
Volitve članov državnega sveta ureja Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št.
44/92, 73/03 - odl. US, 76/05, 94/07 - odl. US, 95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F; v
nadaljevanju: ZDSve).
V skladu z določilom 10. člena ZDSve se glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej
urejena, primerno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS,
št. 44/92, 13/93 - ZP-G, 60/95, 14/96 - odl. US, 67/97 - odl. US, 66/00 - UZ80, 70/00 - ZPolSA, 73/03 - odl. US, 78/06, 54/07 - odl. US, 35/14 - odl. US, 23/17; v nadaljevanju: ZVDZ).
Mestna občina Novo mesto je v ta namen sprejela Pravila 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. 52/13; v nadaljevanju: Pravila), ki glede
določitev kandidata za člana državnega sveta določajo naslednje:
- občinski svet določi enega kandidata za člana državnega sveta;
- stranke in liste, zastopane v občinskem svetu, lahko predlagajo po enega kandidata
za člana državnega sveta;
- kandidat za člana državnega sveta je lahko polnoleten državljan Republike Slovenije,
ki ima poslovno sposobnost in stalno prebivališče na območju 14. volilne enote.
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;
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-

-
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predloge kandidatov za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji KMVVI
najpozneje osem dni pred sejo občinskega sveta, na kateri bo izvoljen kandidat za
člana državnega sveta. Na podlagi predlogov, ki izpolnjujejo določila 12. člena teh
pravil, KMVVI sestavi seznam kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov
kandidatov z navedbo predlagatelja;
kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Glasuje se z
glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila
KMVVI. Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži
zaporedno številko pred enim kandidatom;
za člana državnega sveta je določen kandidat, za katerega glasuje večina navzočih
članov občinskega sveta. Če v prvem krogu nihče od kandidatov ne dobi večine
glasov navzočih članov občinskega sveta, se opravi drugi krog glasovanja. V drugi
krog se uvrstita kandidata, ki sta prejela največje število glasov. Če je več kandidatov
dobilo enako največje število glasov, se v drugi krog uvrstijo vsi ti kandidati. Če je
samo en kandidat prejel prvo največje število glasov, ki pa ne predstavlja večine
navzočih članov občinskega sveta in več kandidatov drugo največje število glasov, se
v drugi krog uvrstijo vsi ti kandidati. Ta način glasovanja se ponavlja toliko časa, da
en kandidat prejme večino glasov navzočih članov občinskega sveta;
predstavnik kandidata za člana državnega sveta je župan mestne občine. Če je za
kandidata za člana državnega sveta določen župan, je predstavnik kandidata
predsednik KMVVI. Predstavnik kandidata mora najkasneje 30 dni pred glasovanjem
predložiti volilni komisiji volilne enote št. 14 kandidaturo za člana državnega sveta z
morebitnimi vsemi potrebnimi podatki oziroma prilogami.

Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pravočasno prispel en (1)
predlog za kandidata za člana državnega sveta, in sicer: Bojan Kekec, Muhaber 69, 8000
Novo mesto, predlagatelj: SDS.
Predlagani kandidat je polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima poslovno sposobnost
in stalno prebivališče na območju 14. volilne enote ter je podal pisno soglasje za
kandidaturo.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po razpravi o kandidaturi s
predpisano večino glasov v skladu z določili Pravil sestavila seznam kandidatov za člana
državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov po abecednem vrstnem redu priimka
kandidata z navedbo predlagatelja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da
določi kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov s tajnim
glasovanjem.
PRILOGA: predlog kandidata s soglasjem kandidata.

Številka: 9002-1/2014
Datum: 16. 10. 2017

Boštjan GROBLER, l. r.,
predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet

PREDLOG

Številka:
Datum:
Na podlagi 41. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno
prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F), 15. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter 10. 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, št. 52/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na ______seji dne, _______ sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI KANDIDATA MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA – PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV
NA VOLITVAH 22. NOVEMBRA 2017

I.
Za kandidata na volitvah za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v volilni
enoti številka 14, ki bodo dne, 22. novembra 2017, je določen:
Ime in priimek:
datum rojstva:
naslov stalnega prebivališča:
poklic:
delo, ki ga opravlja:
predlagatelj:

II.
Predstavnik kandidata za člana državnega sveta je župan Mestne občine Novo mesto, mag.
Gregor Macedoni.
Številka:
Datum:
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni

Priloga:
- Soglasje kandidata.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, 19. 10. 2017

4.3

PREDLOG SKLEPA
Oktober 2017
Predlog mnenja k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Novo mesto
Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 odl. US, 1/99 - ZNIDC, 41/99, 36/00 - ZPDZC, 54/00 - ZUOPP, 26/01, 110/02 ZIRD, 2/04, 7/04, 69/05
odl.
US, 21/06
odl.
US, 105/06, 114/06
ZUTPG, 23/07, 61/10, 62/10 - ZUPJS, 40/11, 40/11 - ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL,
št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na ___. seji dne __________________ sprejel

SKLEP
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
k imenovanju mag. Milene Dular
za direktorico Doma starejših občanov Novo mesto.
Številka: 1002-6/2017-3
Datum:
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni
O b r a z l o ž i t e v:
Svet Doma starejših občanov Novo mesto je v Dolenjskem listu dne, 14. 9. 2017 objavil
razpis za delovno mesto direktorja/direktorice, na katerega se je prijavila ena kandidatka, in
sicer mag. Milena Dular.
Na seji dne, 9. 10. 2017 je svet Doma starejših občanov Novo mesto po izvedenem izbirnem
postopku, v katerem je preučil posredovano dokumentacijo in izvedel razgovore članov sveta
s kandidatko, sprejel sklep, da za naslednje mandatno obdobje izbere direktorico Doma
starejših občanov mag. Mileno Dular.
V skladu z določilom 56. člena Zakona o socialnem varstvu je svet zavoda zaprosil Mestno
občino Novo mesto za mnenje, po pridobitvi le-tega pa bo zaprosil za mnenje še ministrstvo,
pristojno za socialno varstvo.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predhodno pridobila mnenje
pristojnega urada občinske uprave o kandidatki za direktorico Doma starejših občanov Novo
mesto.
Na podlagi ugotovitev sveta zavoda in pristojnega urada občinske uprave je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja soglasno podala podporo in posreduje
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto v sprejem predlog sklepa, da Občinski svet
poda pozitivno mnenje o Mileni Dular kot kandidatki za direktorico Doma starejših občanov
Novo mesto.
Številka: 1002-6/2017-3
Datum: 16. 10. 2017

Boštjan GROBLER, l. r.,
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, 19. 10. 2017

4.4

PREDLOG SKLEPA
Oktober 2017
Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice Gimnazije Novo mesto
Na podlagi 53.a člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
12/96, 23/96, 22/00
ZJS, 64/01, 101/01
odl.
US, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12
ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16) ter 15. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na ___. seji dne _________ sprejel

SKLEP
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
pozitivno mnenje
k imenovanju Mojce Lukšič
za ravnateljico Gimnazije Novo mesto.

Številka: 1002-5/2017-3
Datum:
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni

O b r a z l o ž i t e v:
Svet šole Gimnazije Novo mesto je na svoji 3. seji dne, 19. 9. 2017 sprejel sklep o razpisu za
imenovanje ravnatelja, saj bo ravnateljici Mojci Lukšič z dnem, 25. 1. 2018 potekel mandat.
Razpis je bil objavljen dne, 21. 9. 2017 v časopisu Delo. Svet je imenoval 3-člansko komisijo
za izvedbo predhodnega postopka.
Komisija je na sestanku dne, 4. 10. 2017 odprla in pregledala vlogo edine kandidatke, ki se
je prijavila na razpis in ugotovila, da kandidatka Mojca Lukšič izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje, zato svet v skladu z določilom 53.a člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja naproša lokalno skupnost za mnenje o kandidatki.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predhodno pridobila mnenje
pristojnega urada občinske uprave o kandidatki za ravnateljico Gimnazije Novo mesto.
Na podlagi ugotovitev sveta zavoda je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja podala soglasno podporo in posreduje Občinskemu svetu Mestne občine Novo
mesto v sprejem predlog sklepa, da Občinski svet poda pozitivno mnenje o Mojci Lukšič kot
kandidatki za ravnateljico Gimnazije Novo mesto.
Številka:
Datum:

1002-5/2017-3
16. 10. 2017
Boštjan GROBLER, l. r.,
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
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Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

2025. Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 6103.
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 skupnosti v državni svet (Uradni list RS, št.
48/92) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 25. 4. 2013 sprejel

PRAVILA
za izvolitev 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 nadaljevanju
mestna občina) v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev kandidata za člana državnega sveta ter
postopek za določitev kandidata za člana državnega sveta.

2. člen

Predstavnike mestne občine v volilno telo in kandidata za člana državnega sveta izvoli Občinski
svet Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občinski svet).

II. VOLITVE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE V VOLILNO TELO
3. člen

Volilno telo za volitve člana državnega sveta v 14. volilni enoti sestavljajo izvoljeni predstavniki
mestne občine in ostalih občin na območju te volilne enote.
Mestna občina ima v volilnem telesu 8 predstavnikov.

4. člen

Kandidate za predstavnike lahko predlaga skupina najmanj treh (3) članov občinskega sveta.
Posamezna skupina predlagateljev lahko predlaga največ enega (1) kandidata.

5. člen

Za predstavnika je lahko predlagan in izvoljen polnoleten, poslovno sposoben državljan Republike
Slovenije, ki ima stalno prebivališče na območju mestne občine.

6. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-2025/pravila-za-izvolitev-predstavnikov-mestne-obcine-novo-mesto-v-volilno-telo-z…
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Predlagatelji morajo predloge z osebnimi podatki kandidatov za predstavnike pismeno posredovati
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta (v nadaljevanju KMVVI)
najpozneje osem dni pred sejo občinskega sveta, na kateri bodo izvoljeni predstavniki v volilno telo
za volitve člana državnega sveta.
Na podlagi predlogov, ki izpolnjujejo določila 5. člena tega pravilnika, KMVVI določi seznam
kandidatov za predstavnike po abecednem vrstnem redu.

7. člen

Predstavnike se voli na seji občinskega sveta z javnim ali tajnim glasovanjem. Vsak član
občinskega sveta glasuje za največ 8 (osem) kandidatov.

8. člen

Za predstavnike mestne občine v volilno telo so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največ glasov.
Če dva ali več kandidatov prejme enako število glasov, se glasovanje ponovi. Če tudi v drugem
krogu glasovanja prejmeta dva ali več kandidatov enako število glasov, se izbira med njimi opravi z
žrebom.

9. člen

Strokovna služba, pristojna za občinski svet, predloži seznam izvoljenih predstavnikov volilni
komisiji volilne enote št. 14 najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja.

III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
10. člen

Občinski svet določi enega kandidata za člana državnega sveta.

11. člen

Stranke in liste, zastopane v občinskem svetu, lahko predlagajo po enega kandidata za člana
državnega sveta.

12. člen

Kandidat za člana državnega sveta je lahko polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima
poslovno sposobnost in stalno prebivališče na območju 14. volilne enote.
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 KMVVI najpozneje osem
dni pred sejo občinskega sveta, na kateri bo izvoljen kandidat za člana državnega sveta.
Na podlagi predlogov, ki izpolnjujejo določila 12. člena teh pravil, KMVVI sestavi seznam kandidatov
po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov z navedbo predlagatelja.

14. člen

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-2025/pravila-za-izvolitev-predstavnikov-mestne-obcine-novo-mesto-v-volilno-telo-z…
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Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila KMVVI.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred
enim kandidatom.

15. člen

Za člana državnega sveta je določen kandidat, za katerega glasuje večina navzočih članov
občinskega sveta.
Če v prvem krogu nihče od kandidatov ne dobi večine glasov navzočih članov občinskega sveta, se
opravi drugi krog glasovanja. V drugi krog se uvrstita kandidata, ki sta prejela največje število glasov.
Če je več kandidatov dobilo enako največje število glasov, se v drugi krog uvrstijo vsi ti kandidati. Če
je samo en kandidat prejel prvo največje število glasov, ki pa ne predstavlja večine navzočih članov
občinskega sveta in več kandidatov drugo največje število glasov, se v drugi krog uvrstijo vsi ti
kandidati. Ta način glasovanja se ponavlja toliko časa, da en kandidat prejme večino glasov
navzočih članov občinskega sveta.

16. člen

Predstavnik kandidata za člana državnega sveta je župan mestne občine.
Če je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, je predstavnik kandidata predsednik
KMVVI.
Predstavnik kandidata mora najkasneje 30 dni pred glasovanjem predložiti volilni komisiji volilne
enote št. 14 kandidaturo za člana državnega sveta z morebitnimi vsemi potrebnimi podatki oziroma
prilogami.

IV. KONČNI DOLOČBI
17. člen

Za izvolitev predstavnikov mestne občine v volilno telo in kandidata za člana državnega sveta se
uporabljajo določila teh pravil in določila Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

18. člen

Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2013
Novo mesto, dne 25. aprila 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
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