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ZAPISNIK SESTANKA

predstavnikov svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je bil v sredo, 29. oktobra 2014 ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Franci Kepa, Franci Ostanek, dr. Jože Korbar, Miran Candellari, Milan
Dragan, Štefanija Gliha, Brigita Murn, Vida Šušterčič, Mirko Gliha, Gregor
Kaplan, Nino Zajc in Janez Zakrajšek

Ostali prisotni:

Janez Pirc, direktor občinske uprave

Sestanek je vodil župan Alojzij Kastelic in ugotovil, da so prisotni predstavniki vseh svetniških
skupin ali samostojni člani.
Predlog dnevnega reda:
1.
Priprava za konstitutivno sejo Občinskega sveta
2.
Razno
Župan je predlagal, da se na sestanku uskladi sestava Mandatne komisije, sedežni red in KMVVI.
Prisotni so se s predlogom strinjali.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Priprava za konstitutivno sejo Občinskega sveta
•

Mandatna komisija

Župan je za imenovanje začasne tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in
pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta predlagal, da največje tri liste po prejemu
glasov, predlagajo po enega kandidata.
Prisotni so se s predlogom strinjali.

Mandatna komisija – sestava:
1. Janko Zakrajšek
2. Alojz Špec
3. Miran Candellari

•

Sedežni red v veliki sejni dvorani

Župan Alojzij Kastelic je prisotnim podal predlog sedežnega reda, s katerim so se prisotni
strinjali.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Župan je predstavil dva predloga delitve 7 mest v Komisiji in sicer, prvih sedem list po številu
prejetih glasov, vsaka lista po enega člana, ali prva lista dva člana in pet naslednjih list po
enega člana.
G. Janko Zakrajšek je predlagal razdelitev, po enega člana med vseh prvih sedem list in
vodenje komisije pripada DROT-u.
Župan je predlagal, da predstvaniki svetniških skupin predlagajo člane za sestavo KMVVI.
Člani KMVVI so:
- SDS Franci Kepa
- SLS Jože Korbar
- ŽLN Miran Candellari
- NSI Štefanija Gliha
- SMC Rok Saje
- DSD Gregor Kaplan
- DROT Špela Smuk
Župan je podal predlog, da bi mesto predsednika KMVVI pripadalo ŽLN.
Po kratki razpravi je župan prisotne predstavnike svetniških skupin povprašal glede njihove
odločitve mesta predsednika KMVVI.
Vodenje KMVVI – ŽLN so podpli v SDS, SLS, ŽLN, NSI, SMC in DESUS
Vodenje KMVVI – DROT so podprli v DSD, SD in DROT
Na podlagi razprave je župan ugotovil, da se za vodenje KMVVI predlaga Miran Candellari ŽLN in v sestavi kot so predlagale stranke.
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Župan je povedal, da je konstitutativna seja Občinskega sveta predvidena za 12. 11. 2014 ob
16 uri in da bo v odmoru med sejo in po sami seji foto termin.
Po zaključku seje bo tudi organizirano kosilo.
Župan je povedal, da bo po konstitutativni seji sveta skupaj s predsednikom OVK obiskal vse
KS v občini, da se kontituirajo sveti KS.
Župan Alojzij Kastelic je ob 17.35 uri zaključil sestanek.

Zapisal:
Janez Pirc, mag. jav. upr.
direktor

Alojzij Kastelic
ŽUPAN
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