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ZAPISNIK 

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

ki je bila v sredo, 11. decembra 2013, ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Nada Pepelnak – predsednica, Miran Candellari, Andrej Jevnikar, Mitja Jeras, 

dr. Jože Korbar 
  
Odstotni člani:  Franc Kozlevčar (opravičeno), Branko Veselič 
  
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 je bilo prisotnih pet 
članov 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 17. seje Komisije z dne 13. 11. 2013 
2. Predlogi političnih strank za imenovanje članov ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene 

šole Trebnje 
3. Razno 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Komisije z dne 13. 11. 2013  

 
Predsednica Komisije, ga. Pepelnak je prisotne pozvala k pripombam ali dopolnitvam zapisnika 17. 
seje. 
 
Pripomb oz. dopolnitev ni bilo predlaganih.  

Datum: 12. 12. 2013 
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Predsednica Komisije, ga. Pepelnak je podala na glasovanje 
SKLEP: 
Sprejme se Zapisnik 17. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z 
dne 13. 11. 2013. 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: nihče 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlogi političnih strank za imenovanje članov ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene šole 
Trebnje 

 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Tahan in povedala, da je na podani poziv prispelo pet predlogov 
kandidatov, stranka SLS je soglasje kandidatke dostavila do seje komisije, tako, da vsi predlogi 
izpolnjujejo pogoje javnega poziva.    
 
V nadaljevanju je navedla prispele predloge kandidatov in sicer:  
 

Ime in priimek kandidata Predlagatelj 

Tadej Pekolj 
Račje selo 19 
8210 Trebnje 

DSD – Demokratska stranka 
dela 

Herman Florjančič 
Velika Ševnica 12 
8210 Trebnje 

DROT – za razvoj 

Peter Marn 
Dol pri Trebnjem 10 
8210 Trebnje 

SDS – Slovenska 
demokratska stranka 

Pavle Rot 
Pristava 26 
8210 Trebnje 

NSi- Nova Slovenija 

Sonja Lobe 
Pluska 8 
8210 Trebnje 

SLS – Slovenska ljudska 
stranka 

 
 
Po kratki razpravi je ga. Pepelnak na glasovanje podala naslednji  
SKLEP:  
Glasovanje o kandidatih bo potekalo tako, da bo vsak član navedel (največ) tri imena in bo 
glasoval za tri člane. 
 
  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 
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Po glasovanju vseh članov Komisije, je predsednica preštela glasove, ki jih je dobil vsak kandidat in 
razglasila izid glasovanja:  
   ga. Sonja Lobe je prejela skupaj 5 glasov,  
   g. Pavle Rot je prejel skupaj 4 glasove,  
   g. Peter Marn je prejel skupaj 4 glasove,  
   g. Tadej Pekolj je prejel skupaj 1 glas in  
   g. Herman Florjančič ni prejel nobenega glasu.  
 
Ga. Pepelnak, predsednica Komisije je nato povzela rezultate glasovanja in glede na izid glasovanja 
oblikovala naslednji 
SKLEP:  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da kot 
predstavnike ustanovitelja v Svet Glasbene šole Trebnje imenuje naslednje kandidate: 
- ga. Sonja Lobe, stanujoča Pluska 8, 8210 Trebnje 
- g. Peter Marn, stanujoč Dol pri Trebnjem 10, 8210 Trebnje 
- g. Pavle Rot, stanujoč Pristava 26, 8210 Trebnje.  
 
 
 

  
Podatk i  o  g lasovanju:  

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

  
  Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod točko razno je g. Korbar podal vprašanje, kakšna je predvidena dinamika imenovanja novih 
svetov javnih zavodov, sedaj, ko bodo sprejeti novi odloki o ustanovitvi skupnih javnih zavodov.  
 
Direktor občinske uprave je podal obrazložitev, da se gre lahko v postopek imenovanja takoj, ko 
bodo odloki objavljeni v Uradnem listu in bodo začeli veljati.  
 
 
 
Predsednica je sejo Komisije zaključila ob 17.16 uri. 
 
 
Zapisala: 
Andreja Perc 
Referentka v Pisarni župana, l.r. 

Nada Pepelnak 
Predsednica Komisije l.r. 

 


