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Občina Dobrepolje  

Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje  

Številka: XXXXX 
Datum: 17.10.2019 

 
 

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE  
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Dobrepolje, 

 
v nadaljevanju KMVI, ki je bila dne 9.10.2019 ob 19.30 v sejni sobi Občine Dobrepolje na Vidmu. Predhodno 
so člani KMVI opravili odpiranje, evidentiranje in pregled predlogov za priznanja, ki je bilo dne 2.10.2019 ob 
17. uri na istem mestu. 
 
Navzoči člani: Jernej Stare, Mateja Lohkar, Janez Škulj, Martina Strnad, Slavc Palčar. Na odpiranju predlogov 
je bila poleg članov KMVI navzoča tudi sodelavka občinske uprave ga. Živa Novak. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje KMVI (21.8.2019);  
2. Obravnava predlogov za priznanja Občine Dobrepolje; 
3. Razno. 

 
Ad 1 Potrditev zapisnika 6. redne seje KMVI 
 
Zapisnik je bil poslan v gradivu. Pripomb na zapisnik ni bilo, soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep 1/7R/2019: KMVI potrjuje zapisnik 6. redne seje komisije z dne 21.8.2019. 
 
Ad 2 Obravnava predlogov za priznanja Občine Dobrepolje 
 
(1) Na odpiranju je bilo soglasno ugotovljeno, da sta na razpis prispela dva predloga za priznanje, in sicer: 
 

PRIZNANJA OBČINE DOBREPOLJE  

PREJEMNIK VRSTA PRIZNANJA PREDLAGATELJ 

Društvo podeželskih žena Dobrepolje-Struge (DPŽ) plaketa Ciril Dešman 

Bogomir Hren in Marija Glavič (župnik v strugah in 
njegova gospodinja – oba posmrtno) 

častni občan 
skupina krajanov  
(predstavnik Janko Nose) 

 
Pri predlogu za častna občana je bilo ugotovljeno, da so biografski podatki pomanjkljivi in slabo strukturirani. 
Hkrati je prevladalo stališče, da sta imenovana bolj kot za priznanje »častni občan« primerna za priznanje 
»plaketa Občine Dobrepolje«. Predlagatelja se zato pozove k dopolnitvi utemeljitve in k soglasju za 
spremembo vrste priznanja. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep. 
 
Sklep 2/7R/2019: KMVI ugotavlja, da je predlog priznanja za Bogomirja Hrena in Marijo Glavič primeren 
za priznanje »plaketa Občine Dobrepolje« namesto priznanja »častni občan«. Predlagatelja se pozove k 
soglasju k spremembi vrste priznanja in dopolnitvi predloga z biografskimi podatki kandidatov.  
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Pripomba k predlogu za plaketo za DPŽ je bila, da bi utemeljitev lahko vsebovala bolj natančne kronološke 
podatke o članstvu in dejavnostih, predvsem za namen predstavitve ob slavnostni podelitvi. Predsednik KMVI 
je v ta namen stopil v stik s predstavnicami DPŽ in jih prosil za dopolnitev.  
 
Drugih napak ali pomanjkljivosti v zvezi s prijavama člani KMVI niso ugotovili. S tem je bila obravnava na 
odpiranju predlogov zaključena.    
   
(2) Do seje dne 9.10. sta oba predlagatelja posredovala dopolnitve k predlogu. Na seji so člani KMVI izmenjali 
stališča do obeh predlogov. V prvem delu so obravnavali predlog priznanja za Bogomirja Hrena in Marijo 
Glavič. V zvezi s tem so najprej glasovali o naslednjem sklepu: 
 
Sklep 3/7R/2019: KMVI predlaga Občinskemu svetu, da se kandidatoma Bogomirju Hrenu in Mariji Glavič 
podeli priznanje Zlata plaketa Občine Dobrepolje.  
 
ZA: 4 (Lohkar, Palčar, Strnad in Škulj); PROTI: 1 (Stare). Sklep je sprejet.  
 
Ob 20.30 je sejo zapustila Mateja Lohkar, seja se je nadaljevala s 4 navzočimi člani KMVI. 
 
Sledilo je glasovanje o nasprotnem sklepu, ki ga je predlagal Jernej Stare: 
 
Sklep 3A/7R/2019: KMVI predlaga Občinskemu svetu, da se kandidatoma Bogomirju Hrenu in Mariji Glavič 
podeli priznanje Častni občan Občine Dobrepolje. Ta sklep nadomesti prejšnjega.  
 
ZA: 1 (Stare); PROTI: 0; 3 člani niso glasovali (Palčar, Strnad in Škulj). Sklep je sprejet.  
 
Na zahtevo Slavca Palčarja se je glasovanje o sklepu ponovilo. 
 
ZA: 1 (Stare); PROTI: 1 (Palčar); 2 člana nista glasovala (Strnad in Škulj). Sklep ni sprejet.  
 
V drugem delu so lani KMVI obravnavali predlog priznanja za DPŽ in soglasno sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 4/7R/2019: KMVI predlaga Občinskemu svetu, da se Društvu podeželskih žena Dobrepolje-Struge 
podeli priznanje Zlata plaketa Občine Dobrepolje.  
 
Ad 3 Razno 
 
Ni bilo razprave. 
 
Seja se je zaključila ob 20.40. 
      
 Jernej Stare, predsednik KMVI 

Priloga: predloga priznanj s spremnim obrazcem ter naknadnimi dopolnitvami. 

V vednost: članom KMVI, županu Igorju Ahačevčiču, direktorici občinske uprave Mojci Špec Potočar. 

Vložiti: v arhiv KMVI. 


