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Zapisnik 13. redne seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Šentjernej, ki je potekala 6.2.2018 in
nadaljevanje 13. redne seje, ki je bilo 13.2.2018 v sejni sobi Občine Šentjernej

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE dne 6.2.2018:
Andrej Mikec, Jože Švalj, Renata Turk in Luka Luzar
OPRAVIČENO ODSOTEN dne 6.2.2018:
Albert Pavlič
OSTALI PRISOTNI dne 6.2.2018:
Rajko Grimšič in Anita Petrič
13. redna seja se je pričela ob 1600.
Ugotovitev števila navzočih članov
Ugotovljena je bila sklepčnost seje z dvigom rok (4xDA). Od imenovanih članov komisije so
bili prisotni trije, zato se je seja zaradi sklepčnosti nadaljevala.
Potrditev zapisnika 12. redne seje KMVVI
Člani komisije so v gradivu prejeli predlog zapisnika 12. redne seje. Pripomb na zapisnik ni
bilo. Z vsemi glasovi (4/4) ZA je bil zapisnik sprejet.
Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje KMVVI
Člani komisije so v gradivu prejeli predlog zapisnika 5. korespondenčne seje. Pripomb na
zapisnik ni bilo. Z vsemi glasovi (4/4) ZA je bil zapisnik sprejet.
Potrditev dnevnega reda
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej Mikec je predlagal
prestavitev 2. točke na peto točko in dal na glasovanje predlagani dnevni red s spremembo.

Predlagani dnevni red 13. redne seje je bil z vsemi glasovi (4/4) ZA sprejet.
Seja je potekala po naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Obravnava postopka imenovanja nadomestnega člana Komisije za spremljanje
položaja romske skupnosti
2. Obravnava postopka imenovanja Občinske volilne komisije ter posebne volilne
komisije
3. Obravnava postopka imenovanja kandidatov za člane komisije romske skupnosti (za
volilni imenik pripadnikov romske skupnosti)
4. Obravnava predloga sklepa o določitvi plačila za nepoklicno opravljanje funkcije
podžupana
5. Pregled vlog za zasedbo delovnega mesta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
6. Razno
K točki 1:
Predsednik Andrej Mikec je spomnil, da sta bila v letu 2017 objavljena dva poziva za
imenovanja nadomestnega člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti.
Poslanih predlogov ni bilo, zato je predlagal, da se poziv ponovno objavi. Rok za oddajo naj
bo 28.2.2018.
Člani komisije so soglasno sprejeli sklep:
KMVVI predlaga, da se ponovno objavi poziv za imenovanja nadomestnega člana Komisije
za spremljanje položaja romske skupnosti.
K točki 2:
Predsednik Andrej Mikec je prisotne člane seznanil, da je potrebno objaviti javne pozive za
članstvo občinske volilne komisije ter posebne volilne komisije, ki bosta skrbeli za izvedbo
volitev in varstvo zakonitosti volilnih postopkov. V nadaljevanju je glede postopkov
imenovanja komisij podal pravnik Rajko Grimšič iz občinske uprave. Komisija za mandatna
vprašanja volitve in imenovanja bo na prvi naslednji seji obravnavala vse popolne predloge
kandidatur, ki bodo posredovane na Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
do vključno 28.2.2018.
Člani komisije so soglasno sprejeli sklep:
KMVVI predlaga, da se objavita: Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje občinske
volilne komisije in Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje posebne volilne komisije.
K točki 3:
Glede obravnave postopka imenovanja kandidatov za člane komisije romske skupnosti je
prisotnim članom pravnik Rajko Grimšič povedal, da je bil v kontaktu z Upravno enoto Novo
mesto, kjer so predlagali, da se poziv še ne objavi, ker sledijo še določene spremembe.
Člani komisije so soglasno sprejeli sklep:

KMVVI predlaga, da se postopek imenovanja kandidatov za člane komisije romske skupnosti
(za volilni imenik pripadnikov romske skupnosti)obravnava na naslednji redni seji KMVVI.
K točki 4:
Predsednik KMVVI Andrej Mikec je dal besedo pravniku Rajku Grimšiču, ki je pojasnil
predlagan sklep o določitvi plačila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, namreč
podžupanu Občine Šentjernej se s predlaganim sklepom določi plačilo za opravljanje
nepoklicen funkcije, na podlagi uvrstitve funkcije v plačilni razred ter datum začetka
izplačevanja plačila za opravljanje funkcije.
Člani komisije so soglasno sprejeli sklep:
KMVVI sprejme Sklep o določitvi plačila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.
K točki 5:
Predsednik KMVVI Andrej Mikec je dal besedo pravniku Rajku Grimšiču, ki je podrobno
podal obrazložitev glede sprejetih meril in kriterijev za potrebe izvedbe izbirnega postopka.
V nadaljevanju je komisija izvedla prvo fazo postopka, in sicer je odprla eno prispelo vlogo,
ki je prispela pravočasno in s pravilno navedbo na kuverti. Pri pregledu vloge je komisija
ugotovila, da je kandidat izpolnjeval vse razpisne pogoje postopka, zato je bil v skladu z
vsebino javnega razpisa in sprejetimi merili in kriteriji izvedbe izbirnega postopka uvrščen v
drugo fazo postopka.
Člani komisije so soglasno sprejeli sklep:
KMVVI sprejme, da se kandidata dne 13.2.2018 ob 1730 povabi na razgovor.
Člani komisije so soglasno sprejeli sklep:
KMVVI sprejme, da se 2. in 3. faza izvedeta na isti dan dne 13.2.2018 z enournim zamikom
ter se o tem obvesti kandidata.
13. redna seja se je ob 17 15 prekinila.

Nadaljevanje 13. redne seje dne 13.2.2018 s pričetkom ob 1700.
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE dne 13.2.2018:
Andrej Mikec, Jože Švalj in Renata Turk.
OPRAVIČENO ODSOTEN dne 13.2.2018:
Albert Pavlič in Luka Luzar.
OSTALI PRISOTNI dne 13.2.2018:
Rajko Grimšič in Anita Petrič

Nadaljevanje 13. redne seje se je pričelo ob 1700.
Ugotovitev števila navzočih članov
Ugotovljena je bila sklepčnost seje z dvigom rok (3xDA). Od imenovanih članov komisije so
bili prisotni trije, zato se je seja zaradi sklepčnosti nadaljevala.
Nadaljevanje 13. redne seje se je nadaljevalo s peto točko.
K točki 5:
Komisija se je odločila, da v drugi fazi postopka kandidatu zastavi 5 vprašanj v povezavi s
poznavanjem javnega podjetja in slovenske zakonodaje, ki to področje ureja. Komisija je
uporabljala kriterij, pri katerem je bilo pri vsakem vprašanju mogoče doseči maksimalno 2.
točki.
Kandidat Gašper Bregar je bil ob 1730 povabljen na razgovor. Komisija mu je zastavila pet
vprašanj. Kandidat je v skupnem seštevku vseh dodeljenih točk dosegel 9,33, zato se je uvrstil
v tretjo fazo izbirnega postopka, na kateri je predstavil vizijo podjetja. Komisija je ocenila
predstavitev vizije javnega podjetja kandidata z 8,33 točk od maksimalno možnih 10 točk. V
skupni oceni je tako kandidat dosegel 17,66 točk. Komisija je ocenila, da se Gašperja Bregarja
predlaga kot ustreznega kandidata za zasedbo delovnega mesta direktor v Javnem podjetju
EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej v imenovanje Občinskemu svetu Občine Šentjernej.
V primeru sprejetega sklepa se bo s kandidatom sklenila individualna pogodba o zaposlitvi za
delovno mesto direktor Javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba d. o .o. Šentjernej, in sicer
za čas mandata štirih let.
Člani komisije so soglasno sprejeli sklep:
KMMV sprejme, da se kandidata predlaga v potrditev za imenovanje direktorja JP EDŠ,
d.o.o. Šentjernej na 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Šentjernej.
13. redna seja se je zaključila ob 1730.

