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OSNUTEK

Z AP I S NI K
3. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila v sredo, 21. januarja 2015, ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Miran Candellari – predsednik, dr. Jože Korbar, Štefanija Gliha, Franci Kepa,
Rok Saje, Gregor Kaplan (odšel ob 18.20 uri), Špela Smuk

Odstotni člani:

/

Ostali prisotni:

Alojzij Kastelic - župan, Janez Pirc- direktor, Klavdija Tahan in Andreja Perc –
Občinska uprava

Sejo je vodil g. Miran Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
in ob 17.00 uri ugotovil sklepčnost, saj je na seji bilo prisotnih vseh sedem članov Komisije.
Predlagal je dopolnitev dnevnega reda s točko:
Predlog Uredniškega sveta Glasila občanov za imenovanje odgovorne urednice Glasila občanov
Občine Trebnje, katerega gradivo so člani Komisije prejeli na seji. Predlagal je, da se točka uvrsti za
5. točko dnevnega reda, ostale se preštevilčijo.
Pozval je člane Komisije k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega reda, ki je
bil posredovan z vabilom.
G. Kaplan je uvodoma dejal, da gradivo ni v skladu s tem, kar je posredovala stranka DSD. Dejal je,
da so v posredovani preglednici navedene napake in sicer:
- za kandidata g. Boštjana Koviča ni podan predlog, ampak podpora stranke kandidatu
- kandidatka ga. Marija Grden je napačno v posredovani preglednici uvrščena pod članico, stranka
DSD jo je predlagala za predsednico, podrejeno pa vsaj za namestnico predsednice.
Ga. Smuk je dejala, da je tudi stranka DROT imela težave, ko so prejeli javni poziv. Izpostavila je,
da bi v prihodnje članom Komisije morali biti pri gradivu posredovani tudi vsi predlogi strank, ki pridejo
na javni poziv.
Tudi g. Kepa se je strinjal s tem predlogom, da se v prihodnje priložijo še predlogi strank.
Župan je dejal, da se lahko odločanje odloži in se gre ponovno v razpis, če v tem člani Komisije vidijo
problem oz. zadržek.
Ga. Smuk je dejala, da ni zato, da se razpis ponovi.
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G. Kepa je dejal, da je šele včeraj izvedel, da mora biti predlagani član v SPV občinski svetnik.
Izpostavil je tudi začasno prebivališče ga. Radelj in dejal, zakaj se mu ni takoj povedalo, da mora
imeti kandidat stalno bivališče v Občini Trebnje.
Predsednik Komisije, g. Candellari je dejal, da se glede na vse pripombe, ki so jih člani Komisije
podali in če menijo, da je bilo kaj narobe izpeljano, lahko razveljavi in se postopek izpelje še enkrat,
ali pa se seja začasno prekine, da se člani Komisije seznanijo tudi še s prilogami, ki jih v gradivu
niso prejeli. Seznanitev z življenjepisi je možna tudi ob vsaki obravnavani točki dnevnega reda
posebej.
V nadaljevanju je glede na pripombe ostalih članov Komisije, g. Korbar predlagal umik 4. in 5. točke
(obe volilni komisiji) iz predlaganega dnevnega reda.
Predsednik Komisije, g. Candellari je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Iz predlaganega dnevnega reda se umakneta 4. točka: Imenovanje Občinske volilne komisije in 5.
točka: Imenovanje Posebne občinske volilne komisije.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 1
PROTI so glasovali: 3
Sklep ni bil sprejet.
Predsednik Komisije, g. Candellari je na glasovanje podal naslednji dopolnjeni in spremenjeni
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja z dne 9. 12. 2014
2. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Trebnje
4. Imenovanje Občinske volilne komisije
5. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije
6. Predlog Uredniškega sveta Glasila občanov za imenovanje odgovorne urednice
Glasila občanov Občine Trebnje
7. Seznanitev z:
a) Imenovanjem predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Dolenjske lekarne
Novo mesto
b) Imenovanjem predstavnic in predstavnikov samoupravnih lokalnih skupnosti za
članice in člane Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti
c) Imenovanjem koordinatorice/koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v
lokalni skupnosti
d) Imenovanjem posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske
skupnosti (podlaga 7. člen Zakona o romski skupnosti RS)
8. Razno
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z
dne 9. 12. 2014
Na zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bila podana
naslednja pripomba, in sicer, da se zapisnik 2. redne seje dopolni v 7. točki – Seznanitev s
predlaganimi člani v Uredniški svet Glasila občanov, s predlagano kandidatko go. Matejo Kozlevčar
(predlagatelj stranka DROT), ki je pomotoma izpadla.
Predsednik Komisije, g. Candellari je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 9.12.2014
se s predlagano dopolnitvijo sprejme in potrdi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
G. Candellari je na začetku povzel vse predloge kandidatov in s strani katerega predlagatelja, so bili
posredovani na javni poziv, in sicer:
Ime in priimek kandidata
Predlagatelj
Janez Mirtič
Policijska postaja Trebnje
Policist, vodja policijskega okoliša
Goliev trg 4
Klek 32, 8360 Žužemberk
8210 Trebnje
Zdenko Šalda
Zdravstveni dom Trebnje
Tomšičeva 12, Trebnje
Goliev trg 3
dr. med. spec, MDPŠ
8210 Trebnje
Jože Trlep,
Združenje šoferjev in avtomehanikov Trebnje
Stari trg 16, 8210 Trebnje
Rimska cesta 33,
8210 Trebnje
Franci Kravcar
Osnovna šola Trebnje
Belšinja vas 10, 8210 Trebnje
Kidričeva ulica 11
Profesor matematike in tehnike
8210 Trebnje
Maša Rakuš Dobnik
Osnovna šola Veliki Gaber
Veliki Gaber 19, Veliki Gaber
Veliki Gaber 41
Prof. ang. in dipl. univ. polit.
8213 Veliki Gaber
Boštjan Kastigar
DROT
Preska pri Dobrniču 23, Dobrnič
Mirko Gliha
DeSUS, OO Trebnje
Cesta 15, Veliki Gaber
Darko Špelič
SDS, OO Trebnje
Trubarjeva 3, Trebnje
Matija Miklič,
Slovenska ljudska stranka, OO Trebnje
Razbore 15, Velika Loka
Darko Pekolj
Račje selo 19, Trebnje

DSD- Demokratična stranka dela
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Anton Dim
Jurčičeva 29, Trebnje
Robert Pavlin
Klemenčičeva 6b, Trebnje
Vodja vzdrževanj in gradenj

Avto moto društvo Trebnje
Trubarjeva ulica 2,
8210 Trebnje
Javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
Goliev trg 9
8210 Trebnje

Navedel je, da je v Odloku o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 34/07) navedeno, da je to organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki
občinskega sveta ter predstavniki uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v
cestnem prometu z območja občine, in sicer:
- izvajalca vzdrževanja javne prometne infrastrukture na področju ustanovitelja,
- organa varovanja javnega reda in miru na področju ustanovitelja,
- občanov, organiziranih v svetih staršev v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
- javnega zavoda vzgoje in izobraževanja, ki deluje v vlogi mentorja pri prometno vzgojnih krožkih,
- zveze šoferjev in avtomehanikov,
- avto-moto zveze in
- javne zdravstvene ustanove.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sestavlja osem članov in se volijo za čas mandata
občinskega sveta.
G. Candellari je navedel, da so vsi navedeni izvajalci predlagali svoje kandidate, izmed petih
kandidatov, ki so jih predlagale stranke, pa je potrebno potrditi enega člana, pogoj je, da je član
občinskega sveta.
Župan Alojzij Kastelic je predlagal, da se potrdi g. Mirka Gliha, ki ima neposredne stike z županom.
Pohvalil je tudi dosedanje vodenje Sveta s strani g. Prparja.
V razpravi je g. Kaplan dejal, da sta dve stranki predlagali predstavnika občinskega sveta, tri stranke
pa so niso predlagale svetnika. Dejal je, da ne dvomi da je g. Gliha slab kandidat, vendar je izpostavil,
da se je pri Komisiji dogovorilo, da se bo upošteval volilni rezultat.
Tudi ga. Smuk se je strinjala, da ni bilo jasno napisano, da mora biti kandidat član občinskega sveta.
G. Candellari je dejal, da je bilo v pozivu jasno prepisano iz Odloka o ustanovitvi SPVC, kako je ta
organ sestavljen oz. iz katerih članov je sestavljen.
G. Korbar je dejal, da vse stranke dobro preberejo pozive, samo prepozno.
Po končani razpravi in ker drugih predlogov ni bilo, je g. Candellari na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine
Trebnje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenuje naslednje člane:
- Janez Mirtič, predst. organa varovanja javnega reda in miru
- Zdenko Šalda, predst. javne zdravstvene ustanove
- Jože Trlep, predst. zveze šoferjev in avtomehanikov
- Franci Kravcar, predst. javnega zavoda vzgoje in izobraževanja
- Maša Rakuš Dobnik, predst. občanov, organiziranih v svetih staršev v javnih zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja
- Anton Dim, predst. avto-moto zveze
- Robert Pavlin, predst. izvajalca vzdrževanja javne prometne infrastrukture
- Mirko Gliha, predst. občinskega sveta.
Predsednika izvolijo izmed sebe na 1. seji.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Trebnje
Predsednik Komisije, g. Candellari je na začetku navedel, da je na javni poziv prispelo pet predlogov
kandidatov, in sicer:
Predlagatelj:

Predlagani predstavnik:

DROT

Tanja Kužnik, Reva 1, Dobrnič

SDS, OO Trebnje

Bogdana Brilj, Sela pri Šumberku 27, Žužemberk

SDS, OO Trebnje

Katja Radelj, Dobrnič 1, Dobrnič

Socialni demokrati

Marinka Sila, Rimska cesta 23, Trebnje

SLS, OO Trebnje

Uroš Primc, Občine 14, Trebnje

G. Kepa je podal dopolnitev k predlogu stranke SDS in sicer potrdilo o stalnem prebivališču za
kandidatko Katjo Radelj, stanujočo Dobrnič 1, Dobrnič.
G. Candellari je predlagal, da se v Svet Centra za socialno delo Trebnje imenuje g. Uroša Primca.
G. Kaplan je ponovno izpostavil, da člani Komisije o kandidatih ne vejo nič, saj ni bilo priloženih
predlogov kandidatur.
Člani Komisije so se soglasno strinjali, da se glasovanje izvede po sistemu en pozitivni glas vsakega
člana Komisije, glasuje pa se o vseh članih oz. kandidatih.
Po končanem glasovanju je predsednik Komisije povzel podatke o glasovanju in sicer so kandidati
prejeli naslednje število glasov:
- g. Uroš Primc je prejel 3 glasove,
- ga. Tanja Kužnik je prejela 2 glasova,
- ga. Katja Radelj in ga. Marinka Sila sta prejeli po 1 glas,
- ga. Bogdana Brilj ni prejela glasu.
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Po končanem glasovanju je g. Candellari na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine
Trebnje kot predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Trebnje imenuje
g. Uroša Primca.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje Občinske volilne komisije
G. Candellari je navedel vse kandidate, ki so prispeli na javni poziv in sicer:
I predsednik/predsednica OVK Trebnje
ZAP
PRIIMEK IN IME
IZOBRAZBA
1.
Boštjan Kovič
univ. dipl. prav.- okrožni
Dolenje Ponikve 50,
sodnik na Okrožnem
Trebnje
sodišču v Novem mestu

II. namestnik/namestnica predsednika OVK Trebnje
ZAP
PRIIMEK IN IME
IZOBRAZBA
1.
Cesar Tanja
univ. dipl. prav.
Rodine 7, Trebnje

III. član/članica OVK Trebnje
ZAP
PRIIMEK IN IME
1.
Robert Pavc
2.
Pavle Rot
3.
Ivica Bandelj
4.
Alojz Ratajc
5.
Suzana Perko
6.
Špela Sila
7.
Leon Lobe

IZOBRAZBA
Strojni tehnik
Grafični tehnik
Univ. dipl. prav.
Mag. prav. znan.
Dipl. prav.
Univ. dipl. komunikolog
Absolvent Teološke fakultete

PREDLAGATELJ
DROT in Socialni demokrati

PREDLAGATELJ
DROT

PREDLAGATELJ
SDS, OO Trebnje
N.Si Nova Slovenija
DSD
Županova lista
Silvo Perko
SD
SLS

G. Kaplan je v razpravi dejal, da stranka DSD ni predlagal g. Boštjana Koviča, ampak samo podal
podporo, zato se ga črta iz seznama za člane.
G. Korbar je predlagal, da je glasuje posamezno, po funkciji.
G. Candellari je dejal, da ni prav, da je kandidat za predsednika in podpredsednika iz iste stranke.
Dejal je, da so tudi člani Županove liste mislili, da se bo šele sedaj imenovalo predsednika.
Ga. Smuk je dejala, da ne vidi zadržka za g. Boštjana Koviča.
Župan Alojzij Kastelic je predlagal, da se za predsednika Občinske volilne komisije imenuje g.
Boštjana Koviča, za podpredsednika pa kandidata Županove liste.
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G. Korbar je dejal, da bi morala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izražati
nepristranskost. Tudi on je bil mnenja, da se ne strinja, da je vodstvo in namestnik iz iste stranke.
Ga. Smuk je dejala, da je bila ga. Tanja Cesar namestnica predsednika že v prejšnjem mandatu, g.
Boštjana Koviča pa sploh ne pozna.
Po končani razpravi je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
O vsaki funkciji se bo glasovalo posebej, vsak član po en glas.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Sledilo je glasovanje za predsednika OVK.
Po končanem glasovanju je predsednik Komisije povzel podatke o glasovanju in sicer je kandidat g.
Boštjan Kovič prejel 7 glasov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za predsednika Občinske volilne
komisije predlaga g. Boštjana Koviča.
Sledilo je glasovanje za namestnika predsednika OVK.
Po končanem glasovanju je predsednik Komisije povzel podatke o glasovanju in sicer:
- ga. Tanja Cesar je prejela 3 glasove,
- g. Alojz Ratajc je prejel 4 glasove.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za namestnika predsednika Občinske
volilne komisije predlaga g. Alojza Ratajca.
Ker kandidatka za namestnico predsednika, ga. Tanja Cesar ni bila izglasovana, se jo uvrsti na
glasovanje za člana OVK.
G. Candellari je na glasovanje podal še naslednji
SKLEP:
V Občinsko volilno komisijo se imenuje naslednje člane: g. Robert Pavc – član, ga. Špela Sila
– namestnica, ga. Ivica Bandelj – članica, g. Pavle Rot – namestnik, ga. Tanja Cesar – članica,
g. Leon Lobe – namestnik.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
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Po končanem glasovanju je g. Candellari na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine
Trebnje imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
- Boštjan Kovič - predsednik
- Alojz Ratajc – namestnik predsednika
- Robert Pavc – član
- Špela Sila – namestnica člana
- Ivica Bandelj – članica
- Pavle Rot – namestnik članice
- Tanja Cesar – članica
- Leon Lobe – namestnik članice
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje Posebne občinske volilne komisije
G. Candellari je navedel vse kandidate, ki so prispeli na javni poziv:
I. predsednik/predsednica POVK
ZAP
PRIIMEK IN IME
IZOBRAZBA
1.
Andrej Miklič
Univ. dipl. prav.
2.
Marija Grden
Univ. dipl. prav., upokojena sodnica
II. član/članica POVK
ZAP
PRIIMEK IN IME
1.
Janez Drenik
2.
Vesna Smolič
3.
Andrejka Jevnikar
4.
Suzana Perko
5.
Milan Žnidaršič
6.
Matej Breznik
7.
Karmen Rogelj

IZOBRAZBA
Kovinar
Zdravstveni tehnik
Vzgojiteljica predš. otrok
Dipl. prav.
Mag. diplom.
Osnovna šola
Osnovna šola

PREDLAGATELJ
DROT
DSD

PREDLAGATELJ
SDS, OO Trebnje
N.Si- Nova Slovenija
Županova lista
Silvo Perko
Slovenska ljudska stranka
Matija Hočevar
Matija Hočevar

Ga. Smuk je na začetku podala obrazložitev, da je bil g. Miklič v prejšnjem mandatu namestnik
predsednika Posebne občinske volilne komisije in to delo pozna.
G. Kaplan je podal obrazložitev kandidatke ga. Marije Grden.
G. Candellari je navedel, da sta za predsednika POVK podana dva predloga in se bo glasovalo tako
kot do sedaj, se pravi vsak član ima en pozitiven glas.
Sledilo je glasovanje z predsednika POVK.
Po končanem glasovanju je predsednik Komisije povzel podatke o glasovanju in sicer:
- g. Andrej Miklič je prejel 6 glasov,
- ga. Marija Grden je prejela 1 glas.
8

Zapisnik 3. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za predsednika Posebne občinske
volilne komisije predlaga g. Andreja Mikliča.
V nadaljevanju je župan predlagal za namestnico predsednika ga. Suzano Perko, g. Kaplan pa ga.
Marijo Grden.
Sledilo je glasovanje za namestnico predsednika POVK.
Po končanem glasovanju je predsednik Komisije, g. Candellari povzel podatke o glasovanju in sicer:
- ga. Suzana Perko je prejela 4 glasove,
- ga. Marija Grden je prejela 3 glasove.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za namestnico predsednika Posebne
občinske volilne komisije predlaga ga. Suzano Perko.
V nadaljevanju je g. Candellari navedel še kandidate za člane in namestnike članov, in sicer:
Janez Drenik, Vesna Smolič, Marija Grden, Andrejka Jevnikar, Milan Žnidaršič, Matej Breznik in
Karmen Rogelj.
Navedel je še, da morata dva člana biti predstavnika Romov, kar sta kandidata pod zaporedno
številko 6 in 7, zato se o teh dveh kandidatih ne bo glasovalo, s čimer so se člani Komisije strinjali.
Imenovati je potrebno še štiri ostale člane. Navedel je še, da se bo glasovalo tako, da ima vsak član
štiri pozitivne glasove, s čimer so se člani Komisije strinjali.
Sledilo je glasovanje za člane POVK.
Po končanem glasovanju je predsednik Komisije povzel podatke o glasovanju in sicer:
- ga. Vesna Smolič je prejela 7 glasov,
- g. Janez Drenik je prejel 6 glasov,
- ga. Andrejka Jevnikar je prejela 6 glasov,
- g. Milan Žnidaršič je prejel 5 glasov,
- ga. Marija Grden je prejela 4 glasove.
Po končanem glasovanju je g. Candellari na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine
Trebnje imenuje Posebno občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
- Andrej Miklič – predsednik,
- Suzana Perko – namestnica predsednika,
- Matej Breznik – član,
- Karmen Rogelj – namestnica člana,
- Vesna Smolič – članica,
- Janez Drenik – namestnik članice,
- Milan Žnidaršič – član,
- Andrejka Jevnikar – namestnica člana.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 2
Sklep je bil sprejet.
Po končanem glasovanju je g. Kaplan dejal, da je smešno, da so člani Komisije izločili sodnico in ob
18.20 uri zapustil sejo Komisije.
G. Korbarja je zanimalo ali se je naredilo kaj narobe, ker se je g. Kaplan tako razjezil.
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Ga. Smuk je tudi dejala, naj člani Komisije razmislijo, kaj s tem sporočajo. Dejala je, da bi glasovala
isto, tudi če bi bil član SLS ali Županove liste.
G. Candellari je povedal, da sejo vodi kar se da transparentno in demokratično ter da ima vsak član,
vključno z njim, le en glas s katerim lahko soodloča.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Uredniškega sveta Glasila občanov za imenovanje odgovorne urednice Glasila
občanov Občine Trebnje
G. Candellari je povzel, da se je Uredniški svet Glasila občanov sestal na svoji 1. redni seji in sprejel
sklep, da predlagajo Občinskemu svetu, da za odgovorno urednico Glasila občanov imenuje ga.
Ivanko Višček.
Razprave ni bilo, zato je g. Candellari, predsednik Komisije na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da imenuje ga. Ivanko Višček za odgovorno urednico Glasila občanov.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 1
Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z:
a) Imenovanjem predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
b) Imenovanjem predstavnic in predstavnikov samoupravnih lokalnih skupnosti za članice in
člane Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti
c) Imenovanjem koordinatorice/koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v lokalni
skupnosti
d) Imenovanjem posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti (podlaga
7. člen Zakona o romski skupnosti RS)

G. Candellari je na začetku navedel, da so vse zadeve, ki so na dnevnem redu pod točko Seznanitve
prišle zelo pozno s strani državnih organov.
Pod točko a) je predlagal, da se za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Dolenjske lekarne pripravi poziv in se na podlagi poziva izbere primernega kandidata.
Pod točko b) je povedal, da je bil do sedaj član te Komisije župan Alojzij Kastelic in je predlagal, če
se župan strinja, da bi bil še naprej župan član. Posredovan predlog bo potrebno do petka, 23. 1.
2015 poslati na Urad za narodnosti Vlade RS, saj se je rok za posredovanje že mimo.
Pod točko c) je dejal, da je koordinator/koordinatorica za enake možnosti žensk in moških lahko
kdorkoli iz Občinskega sveta, občinske uprave ali od ostalih občanov. Predlagal je kandidatko ga.
Špelo Smuk.
Pod točko d) za spremljanje položaja romske skupnosti je dejal, da je potrebno imenovati komisijo
za spremljanje položaja romske skupnosti, ki naj bi imela šest članov.
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Direktor občinske uprave, g. Pirc je podal obrazložitev, da je težava v tem, kam se šteje romski
svetnik. Komisijo naj bi sestavljalo 6 članov, od tega ½ zunanjih in od te polovice eden zunanji.
G. Candellari je predlagal predlog sklepa in sicer, da KMVVI predlaga Občinskemu svetu, da sprejme
sklep o sestavi komisije v sledeči sestavi šest članov – 3 svetniki, vključno z romskim svetnikom.
Predsednika Komisije se pooblasti, da ko bodo zadeve jasne, se bo pripravil razpis. Občinska uprava
pripravi gradivo poziva.
Ga. Smuk je podala vprašanje, ali ni več časa za izvedbo javnega poziva za koordinatorja za enake
možnosti žensk.
Župan je podal odgovor, da mora biti to oseba, ki ima vpliv.
Ga. Smuk je podala pisno soglasje k imenovanju koordinatorice za enake možnosti žensk in moških
v lokalni skupnosti.
Po končani razpravi je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje podal naslednje
SKLEP-e:
K točki a)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se pripravi javni poziv
za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K točki b)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu predlaga, da v
Komisijo Vlade RS za zaščito romske skupnosti imenuje g. Alojzija Kastelica.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K točki c)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da za
koordinatorico za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnosti imenuje go. Špelo
Smuk.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K točki d)
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja zadolži Občinsko upravo, da do seje
Občinskega sveta pripravi Sklep o sestavi komisije za spremljanje položaja romske
skupnosti.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

G. Candellari je sejo zaključil ob 18.45 uri.

Zapisala:
Andreja Perc l.r.
referent II

Miran Candellari l.r.
predsednik

12

