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Z AP I S NI K
17. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila v sredo, 13. novembra 2013, ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Nada Pepelnak – predsednica, Miran Candellari, Andrej Jevnikar, Mitja Jeras
(odšel ob 17.45 uri), dr. Jože Korbar, Franc Kozlevčar, Branko Veselič (prišel
ob 17.08)

Odstotni člani:

/

Ostali prisotni:

Alojzij Kastelic – župan, 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 šest
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 16. seje Komisije z dne 2. 10. 2013
2. Obravnava predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Trebnje
3. Mnenje k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Trebnje
4. Podaljšanje mandata članom Sveta Glasbene šole Trebnje
5. Predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje
6. Razno
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Komisije z dne 2. 10. 2013
Predsednica Komisije, ga. Pepelnak je prisotne pozvala k pripombam ali dopolnitvam zapisnika 16.
seje.
Pripomb oz. dopolnitev ni bilo predlaganih.
Predsednica Komisije, ga. Pepelnak je podala na glasovanje
SKLEP:
Sprejme se Zapisnik 16. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z
dne 2. 10. 2013.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Prišel je g. Veselič, ob 17.08 uri.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Obravnava predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole
Trebnje
Uvodno obrazložitev je podala ga. Pepelnak in dejala da je na podani poziv prispelo šest predlogov
kandidatov. Ga. Pepelnak je na sami seji Komisije vložila manjkajoče soglasje kandidatke, ga. Brilj.
V nadaljevanju je ga. Tahan, pravnica, preverila ali vsi predlogi izpolnjujejo pogoje, izpostavljeno je
bilo, da predlog Županove liste ni podpisan.
G. Korbar je izpostavil, da bi morali zavzeti stališče in da bi se delalo po enem enakem postopku pri
vseh imenovanjih. Povedal je še, da je že na prejšnji seji potekala razprava v tej smeri, da bi morali
do seje KMVVI dostaviti ustrezna soglasja. Z njim se je strinjal tudi g. Jeras.
Ga. Pepelnak je povzela razpravo in dejala, da Županova lista nima ustreznega soglasja, zato se
upošteva pet prispelih predlogov, ki imajo ustrezna soglasja.
Sledila je kratka razprava o tem, da če ni podpisa, pravo formalno ne vzdrži, kar pomeni, da bi morala
biti soglasja podpisana in dokument skeniran, da se vidi podpis kandidata.
Po kratki razpravi je ga. Pepelnak podala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava in upošteva vseh pet
kandidatov, ki imajo ustrezna soglasja.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: 1
Sklep je bil sprejet.
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Ga. Pepelnak je na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Glasovanje bo potekalo tako, da bo vsak član navedel (največ) tri imena in bo glasoval za tri
člane.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Ga. Pepelnak je predstavila kandidate, ki so prispeli na razpis in izpolnjujejo pogoje:
Monika Mežan
Dolenje Ponikve 5
8210 Trebnje
Darko Matko
Rodine pri Trebnjem 19
8210 Trebnje
Rožica Zakšek
Kresetova ulica 10
8210 Trebnje
Ivanka Višček
Klemenčičeva 3
8210 Trebnje
Bogdana Brilj
Sela pri Šumberku 27
8360 Žužemberk

SLS – Slovenska ljudska stranka
DROT – za razvoj
DSD – Demokratska stranka dela
NSi – Nova Slovenija
Krščanska ljudska stranka
SDS – Slovenska demokratska stranka

Ga. Pepelnak je odprla razpravo o kandidatih. G. Jeras dejal, da je z g. Brilj že sodeloval, ostali dve
kandidatki sta bili učiteljici in ju tudi pozna, g. Matko in ga. Mežan sta tudi ustrezna kandidata, vendar
bo glasoval politično in bo glasoval za kandidata DROT-a oz. bo glasoval za dva kandidata.
G. Candellari je dejal, da ima tri glase in bo glasoval.
Po glasovanju vseh članov Komisije, je predsednica preštela glasove, ki jih je dobil vsak kandidat in
razglasila izid glasovanja:
ga. Monika Mežan je prejela skupaj 7 glasov,
ga. Ivanka Višček je prejela skupaj 5 glasov,
ga. Bogdana Brilj je prejela skupaj 4 glasove,
ga. Rožica Zakšek je prejela skupaj 1 glas in
g. Darko Matko je prejel skupaj 1 glas.
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 Osnovne šole Trebnje imenuje naslednje kandidatke:
- ga. Monika Mežan, stanujoča Dol. Ponikve 5, 8210 Trebnje
- ga. Višček Ivanka, stanujoča Klemenčičeva 3, 8210 Trebnje
- ga. Bogdana Brilj, stanujoča Sela pri Šumberku 27, 8360 Žužemberk.
3

Zapisnik 17. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
7
6
nihče

Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Mnenje k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Trebnje
Kratko predstavitev je podal župan Alojzij Kastelic in predlagal, da se imenovanje ga. Tatjano
Mihelčič Gregorčič podpre, saj je svojem mandatu veliko prispevala k ugledu, delu in prepoznavnosti
Občine Trebnje.
V razpravi je g. Veselič dejal, da podpira predlog, prav tako g. Candellari, g. Korbar in g. Kozlevčar
ter ga. Pepelnak.
Ga. Pepelnak, predsednica Komisije, je na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da poda pozitivno mnenje k imenovanju ga. Tatjane Mihelčič Gregorčič, za
ravnateljico Glasbene šole Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Podaljšanje mandata članom Sveta Glasbene šole Trebnje
Župan Alojzij Kastelic je na kratko podal obrazložitev in dejal, da je Glasbena šola Trebnje edina, ki
nima v odlok vključene novo nastale Občine Mirna.
Dejal je, da je bil izkazan interes Občine Mokronog – Trebelno in Občine Šentrupert za poglobljeno
sodelovanje pri delovanju Glasbene šole, kar je pripravo novega oz. dopolnitev odloka ustavilo do
končne odločitve obeh navedenih občin glede prevzema ustanoviteljskih pravic in dolžnosti, zato se
predlaga, da se mandat članom podaljša do 30.6.2014.
Dejal je, da ne bi bilo smiselno, da se za pol leta imenuje nove člane, katere bi bilo potrebno kasneje,
glede na ustanoviteljske pravice, tudi izločiti.
G. Candellari je dejal, da mu je sedaj žal, da je pred 6 meseci tako glasoval in so se stvari še dodatno
zakomplicirale. Glede na ostale odloke, ki se sedaj tudi sprejemajo, se mu zdi nemogoče v 6 mesecih
sprejeti ta odlok.
Predlagal je, da se gre v imenovanje novih članov, z novim letom, ko poteče mandat.
G. Jeras je dejal, da ne pozna in se je strinjal z g. Candellarijem, da se gre v pripravo novega odloka.
Ob 17.45 uri je odšel g. Jeras.
G. Korbar je dejal, da ni razumel, kaj je prednost, da se ponovno podaljša mandat članom.
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Spraševal je kaj je prednost podaljšanja. Podal je vprašanja je podano soglasje teh članov, ali so
pripravljeni še šest mesecev delati v svetu. Dejal je, da se bolj nagiba k imenovanju novih članov.
G. Jevnikar je podal vprašanje ali je zakonito, da se že drugič podaljša mandat, brez podanih soglasij
kandidatov.
Župan je v nadaljevanju dejal, da ni problema, če bodo člani odločili za imenovanje novih članov, bo
pač potrebno začeti s postopki novega imenovanja.
G. Kozlevčar je dejal, da je škoda da se pogovarja o tem, želel je vedeti kdo so člani, ki so sedaj
imenovani.
Direktor Občinske uprave, g. Pirc je podal informacijo, kdo so sedanji člani, ki so imenovani v svetu
Glasbene šole.
Ga. Pepelnak, predsednica Komisije je na glasovanje podala naslednji
SKLEP:
Sedanjim članom Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje se
podaljša mandat do sprejema novega odloka o ustanovitvi, vendar najdlje do 30.6.2014.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: nihče
PROTI so glasovali: 4
Sklep ni bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje
Direktor občinske uprave je podal kratko obrazložitev Navodil in povzel razpravo, ki je potekala po
odborih prejšnji dan in podal mnenje, da v primeru, ko pretok informacij med predstavniki v organih
upravljanja, občinsko upravo in občinski svet poteka nemoteno, ni potrebe po navodil v tej obliki.
Z njim se je strinjal tudi g. Jevnikar.
G. Korbar je dejal, da je čudno, da se kar naenkrat teh navodil ne potrebuje več. Tudi g. Candellari
je dejal, da je ravno ta komisija predlagala, sprejem teh navodil. V nadaljevanju je dejal je, da je
zgrešen smisel teh navodil. Bilo je izpostavljeno pomanjkanje pretoka informacij med občinsko
upravo in imenovanimi predstavniki in s temi predlaganimi Navodili tega ni doseženega.
G. Veselič je podal vprašanje, kako ima to zadevo urejeno država. Kratko obrazložitev je podal
župan. V nadaljevanju je župan dejal, da lahko občinski svetnik, če zahteva informacijo, jo dobi od
uprave.
G. Korbar je dejal, da Navodilo takšno kot je, nima podpore, zato naj se ga oblikuje kot se želi in se
nato nadaljuje s postopki.
Po končani razpravi je predsednica Komisije, ga. Pepelnak podala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da se do nadaljnjega predlagani predlog Navodil za predstavnike ustanovitelja v
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organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje umakne iz
postopka sprejemanja.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Predsednica je sejo Komisije zaključila ob 18.09 uri.

Zapisala:
Andreja Perc
referent, l.r.

Nada Pepelnak
Predsednica Komisije l.r.
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