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ZAPISNIK 

16. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  

ki je bila v sredo, 2. oktobra 2013, ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Miran Candellari, Andrej Jevnikar, Mitja Jeras, Nada Pepelnak, Branko Veselič 

(prišel ob 17.05) 
  
Odstotni člani: dr. Jože Korbar ( opravičeno), Franc Kozlevčar  
  
Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor Občinske uprave, Klavdija Tahan in Andreja Perc – 

občinska uprava 
 
 
Sejo je vodila predsednica Nada Pepelnak in ob 17.00 ugotovila sklepčnost, saj so bili prisotni štirje 
člani komisije.  
 
Pozvala je člane komisije k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega reda, ki 
je bil posredovan z vabilom. 
 
Predlogov ni bilo, zato je predsednica, ga. Pepelnak, podala na glasovanje naslednji: 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Komisije z dne 22. 5. 2013 
2. Mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Trebnje 
3. Potrditev kandidatne liste članov Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija 
4. Razno 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Komisije z dne 22. 5. 2013  

 
Predsednica Komisije, ga. Pepelnak je prisotne pozvala k pripombam ali dopolnitvam zapisnika 14. 
seje. 
 
Pripomb oz. dopolnitev ni bilo predlaganih.  
 

Datum: 3. 10. 2013 
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Predsednica Komisije, ga. Pepelnak je podala na glasovanje 
SKLEP: 
 
Sprejme se Zapisnik 15. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z 
dne 22. 5. 2013. 
 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Trebnje 

 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Pepelnak in dejala, da, ima Komisija ponovno v obravnavi 
imenovanje direktorice Doma starejših občanov Trebnje iz razloga, ker Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ni podalo pozitivnega mnenja k imenovanju predlagane 
direktorice in so morali razpis ponoviti. Iz vloge sveta zavoda je razvidno, da so se odločili za ga. 
Ribič Matejo, roj. 6. 9. 1977, stanujoča Vaška cesta 37, 8323 Uršna sela, po poklicu univ. dipl. 
pravnica, razlogi za takšno odločitev so bili v njenem zelo dobro pripravljenem programu, veliki 
podpori zaposlenih ter pozitivnih spremembah, ki jih je vnesla v času opravljanja funkcije v.d. 
direktorice. Ga. Pepelnak je predlog podala v razpravo.  
 
V razpravi je g. Jevnikar dejal, da če so zaposlenih v DSO zadovoljni z njenim delom, bo tudi sam 
podal pozitivno mnenje oz. jo podprl.  
 
G. Jeras je tudi dejal, da bo glasoval za.  
 
G. Candellari je dejal, da mu ni jasno, zakaj Ministrstvo ni podalo soglasja k imenovanju predlagane 
direktorice. 
 
Ga. Pepelnak je poudarila, da je ga. Ribič v času opravljanja funkcije v.d. direktorice naredila zelo 
dober vtis na zaposlene in uporabnike doma, tako, da ne vidi razloga, da je ne bi podprli.    
 
Po kratki razpravi je predsednica Komisije, ga. Pepelnak, podala na glasovanje  
 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da poda pozitivno mnenje k imenovanju ga. Mateje Ribič, stanujoče Vaška cesta 37, 
Uršna sela za direktorico DSO Trebnje.  
 
 
 

  
Podatk i  o  g lasovanju:  

 Prisotni člani: 5 
 ZA so glasovali: 5 
 PROTI so glasovali: nihče 

  
  Sklep je bil sprejet. 
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev kandidatne liste članov Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija 

Uvodno obrazložitev je podala ga. Pepelnak in navedla, da je 16.4.2012 stopil v veljavo Odlok o 
ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije. Odlok so v enakem besedilu sprejeli 
Občinski sveti občin Jugovzhodne Slovenije. Odlok določa, da ustanovi 21 občin Jugovzhodne 
Slovenije 54 članski Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije, ki ga sestavljajo: 21 predstavnikov 
lokalnih skupnosti JV Slovenije, 21 predstavnikov regijskega gospodarstva, 11 predstavnikov 
regijskih nevladnih organizacij in 1 predstavnik Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje.  
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja 8ZSRR-2A) (Uradni list RS, št. 57/12), ki je stopil v veljavo 28.7.2012, nadaljujejo regije, v 
katerih je bil do uveljavitve ZSRR-2A sprejet odlok o ustanovitvi razvojnega sveta, volitve v razvojni 
svet regije v skladu s spremembami in dopolnitvami zakona.  
Skladno s 8. členom ZSRR-2A predlagajo kandidate za predstavnike gospodarstva v Razvojnem 
svetu Jugovzhodne Slovenije njihovi organi oz. organi zbornic. 
Glede na zakonsko določene naloge javnega pomena, ki jih upravlja regionalni razvojni svet (vodi 
in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa, na področju regionalnega razvoja sodeluje 
z regijami drugih držav, sklepa dogovore za razvoj regije, sodeluje v regionalnem razvojnem 
dialogu, spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije) se 
predlaga, da Občinski svet potrdi kandidatno listo članov. Kandidatna lista bo potrjena, ko bo zanjo 
glasovalo večino občinskih svetov v regiji Jugovzhodna Slovenija, ki predstavljajo večino prebivalk 
in prebivalcev vseh občin v regiji.  
Povedala je še, da je Svet regije JV Slovenija kandidatno listo izbranih kandidatov že sprejel na 22. 
korespondenčni seji, dne 1. 8. 2013. 
 
V razpravi člani Komisije niso imeli nobenih pripomb oz. so se strinjali, da se predlagana 
kandidatna lista potrdi in sprejme.  
 
Po kratki razpravi je predsednica Komisije, ga. Pepelnak predlagala naslednji  
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da potrdi kandidatno listo članov Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija, 
v vsebini in obliki, kot je predlagana. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: nihče 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
G. Candellari je podal informacijo, da svetu zavoda OŠ Trebnje poteče mandat. Potrebno bo 
imenovati tri nove člane ustanovitelja. Svet OŠ Trebnje bo podal vlogo za imenovanje. Povedal je, 
da v prejšnjem mandatu predstavniki niso bili imenovani v skladu s Statutom, saj sta bili dve članici 
izvoljeni iz KS Trebnje. Poudaril je, da naj se imenovanje izvede pravilno.  
 
Predsednica je sejo zaključila ob 17.20 uri. 
 
Zapisala: 
Andreja Perc 
referent, l.r. 

Nada Pepelnak 
Predsednica Komisije l.r. 

 


