OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Na podlagi 60. člena Poslovnika občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13) je Občinski
svet občine Črnomelj na svoji 14. redni seji, dne 7.7.2016 sprejel
ZAPISNIK
3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj
Tretja dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila na podlagi 28. člena Poslovnika
občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013) izvedena po pošti, v pisni obliki, v dneh od
2.6.2016 do 7.6.2016 v zadevi: »Imenovanje strokovne komisije za izbiro koncesionarja prenove,
upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave v občini Črnomelj«.
Članom občinskega sveta je bilo 2.6.2016 v pisni obliki posredovano gradivo in predlog sklepa skupaj
z glasovnico, ki jo je bilo potrebno vrniti do 7.6.2016, do 12. ure.
Predlog sklepa se je glasil:
1. V strokovno komisijo za izbiro koncesionarja prenove, upravljanja in vzdrževanja javne
razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Črnomelj se imenujejo naslednji
člani:
- Vinko Kunič, univ. dipl. inž. grad., vodja oddelka na občinski upravi, predsednik;
- Slavica Novak Janžekovič, univ. dipl. prav., vodja oddelka na občinski upravi, članica;
- Vladka Kostelec Peteh, univ. dipl. ekon., višja svetovalka na občinski upravi, članica;
- Samo Kavčič, univ. dipl. inž. elektrotehnike, direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o., član.
2. Komisija ima nalogo, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje,
sestavi poročilo ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako,
da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je
nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo
Občinskemu svetu Občine Črnomelj.
3. Člani komisije bodo morali v postopku izbire koncesionarja podpisati izjavo o izpolnjevanju
pogojev za imenovanje glede nepovezanosti in nepristranskosti ter o zaupnosti ter se v
primeru povezanosti takoj, ko izve za izločitveni razlog ali za okoliščine, ki izražajo dvom o
objektivni presoji, izločiti in nadomestiti z novim.
4. Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.
Na glasovnici je bilo članom sveta zastavljeno vprašanje: "Ali glasujete za predlagani sklep?"
Na postavljeno vprašanje so člani občinskega sveta lahko odgovorili z "Da" ali z "Ne", tako da so
obkrožili ustrezno besedo.
Pri izvedbi dopisne seje in glasovanju so sodelovali naslednji člani občinskega sveta, ki so na
postavljeno vprašanje odgovorili tako, kot je razvidno iz seznama:
Priimek in ime
1. Perušič Janez
2. Malešič Lidija
3. Adlešič Branislav
4. Želježnjak Anica

Odgovor na vprašanje sklepa
Da
Da
Da
Da

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Veselič Jože
Štukelj Ivanka
Ivanušič Franc
Starešinič Stanislav
Rom Matija
Štefan Misja
Khalil Samer
Aupič Cvetka
Hudelja Nataša
Beličič Andrej
Radojčič Mira
Puhek Alojz
Perko Leopold
Vrtin Zdenka
Novak Zdenka

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Pri izvedbi dopisne seje je tako, upoštevaje pravočasno prispele glasovnice, sodelovalo 19 članov
občinskega sveta. Upoštevane so glasovnice, ki so na občino prispele do 7.6.2016, do 12. ure.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. V strokovno komisijo za izbiro koncesionarja prenove, upravljanja in vzdrževanja javne
razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Črnomelj se imenujejo naslednji člani:
 Vinko Kunič, univ. dipl. inž. grad., vodja oddelka na občinski upravi, predsednik;
 Slavica Novak Janžekovič, univ. dipl. prav., vodja oddelka na občinski upravi, članica;
 Vladka Kostelec Peteh, univ. dipl. ekon., višja svetovalka na občinski upravi, članica;
 Samo Kavčič, univ. dipl. inž. elektrotehnike, direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o., član.
2. Komisija ima nalogo, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje,
sestavi poročilo ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je
razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni
red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo Občinskemu svetu Občine
Črnomelj.
3. Člani komisije bodo morali v postopku izbire koncesionarja podpisati izjavo o izpolnjevanju
pogojev za imenovanje glede nepovezanosti in nepristranskosti ter o zaupnosti ter se v primeru
povezanosti takoj, ko izve za izločitveni razlog ali za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni
presoji, izločiti in nadomestiti z novim.
4. Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.
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