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           OSNUTEK 

 

ZAPISNIK 

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

ki je bila v torek, 10. novembra 2015, ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Miran Candellari – predsednik, dr. Jože Korbar, Štefanija Gliha, Franci Kepa 

(prišel ob 17.05 uri), Gregor Kaplan, Špela Smuk 
  
Odstotni člani: Rok Saje  
  
Ostali prisotni: Klavdija Tahan in Andreja Perc – Občinska uprava 

 
 
Sejo je vodil g. Miran Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
in ob 17.00 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih pet članov Komisije. 
Uvodoma je člane Komisije pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega 
reda, ki je bil posredovan z vabilom.  
 
Na predlagani dnevni red s strani članov Komisije ni bilo podanih predlogov za spremembo oz. 
dopolnitev predlaganega dnevnega reda, zato je predsednik Komisije na glasovanje podal naslednji 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 14. 10. 2015 

2. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za statutarna vprašanja in lokalno 
samoupravo 

3. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo  
4. Obravnava predlogov za nadomestnega člana javnega zavoda Dom starejših občanov 

Trebnje 
5. Obravnava predlogov za nadomestnega člana javnega zavoda Zdravstveni dom 

Trebnje 
6. Razno. 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

Datum: 11. 11. 2015 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z 
dne 14. 10. 2015 

 
Na zapisnik 9. seje ni bilo podanih pripomb, zato je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje 
podal naslednji  
SKLEP:  
Zapisnik 9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 14. 10. 
2015 se sprejme in potrdi.  
 
 

 
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 
Imenovanje nadomestnega člana Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 

 
Ga. Tahan, pravnica, je povedala, da je bil s strani stranke SLS, OO Trebnje prejet predlog za 
nadomestnega člana Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo in sicer:   
 

Predlagatelj: Predlagani predstavnik: 

SLS, OO Trebnje Nataša Verbič, Trebanjski vrh 21, Trebnje 
 

 
 

Razprave ni bilo, zato je g. Candellari na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da za nadomestnega člana Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 
imenuje Natašo Verbič, stanujočo Trebanjski vrh 21, Velika Loka.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje nadomestnega člana Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo 

 
Ga. Tahan, pravnica, je povedala, da je bil podan le en predlog za nadomestnega člana Odbora za 
okolje, prostor in infrastrukturo, s strani stranke NSi, OO Trebnje. Predlog je bil vložen pravočasno 
in je popoln.   
 

Predlagatelj: Predlagani predstavnik: 

NSi, OO Trebnje Damjan Smolič, Knežja vas 13, Dobrnič 
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Razprave ni bilo, zato je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da za nadomestnega člana Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo imenuje 
Damjana Smoliča, stanujočega Knežja vas 13, Dobrnič.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Obravnava predlogov za nadomestnega člana javnega zavoda Dom starejših občanov 
Trebnje 

 
Ga. Tahan, pravnica, je navedla, da sta na javni poziv prispela dva predloga, od katerih je prvi 
predlog vložen pravočasno in je popoln, drugi predlog pa je glede na uro prispetja elektronske pošte 
vložen prepozno, saj je bil v javnem pozivu naveden rok za oddajo predlogov, do 30.10. 2015 do 12. 
ure.  
 

Predlagatelj: Predlagani predstavnik: 

NSi, OO Trebnje France Smolič, Dolenje Ponikve 4, Trebnje 
 

DROT – za razvoj Tanja Cesar, Rodine 7, Trebnje 
 

 
Ga. Smuk je povedala, da ima Občinski svet po Poslovniku možnost, da na sami seji predlaga 
kandidata.  
 
Člani Komisije so se strinjali, da se glasuje o obeh predlogih za imenovanje nadomestnega člana.  
Člani Komisije so bili seznanjeni, da bo mandat članom kmalu potekel. 
Člani Komisije so se strinjali, da se je v prihodnje potrebno pri oddaji predlogov držati roka, ki je 
naveden v pozivu. 
V nadaljevanju je predsednik Komisije predlagal, da se glasuje na način, kot se je do sedaj, se pravi 
en pozitiven glas za vsakega člana Komisije.  
Člani Komisije so se soglasno strinjali, da se glasuje na ta način ter da se glasuje o obeh kandidatih. 
 
Po končanem glasovanju je predsednik Komisije povzel podatke o glasovanju in sicer sta kandidata 
prejela naslednje število glasov: 

- g. France Smolič je prejel 4 glasove, 
- ga. Tanja Cesar je prejela 2 glasova.  

 
Po povzetih podatkih o glasovanju je g. Candellari na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da za nadomestnega člana javnega zavoda Dom starejših občanov Trebnje imenuje 
Franceta Smoliča, stanujočega Dolenje Ponikve 4, Trebnje 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 
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Sklep je bil sprejet. 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Obravnava predlogov za nadomestnega člana javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje 

 
Ga. Tahan, pravnica, je povedala, da je bil podan en predlog za nadomestnega člana javnega 
zavoda Zdravstveni dom Trebnje, s strani stranke NSi, OO Trebnje.  
Predlog je bil vložen pravočasno in je popoln.   
 

Predlagatelj: Predlagani predstavnik: 

NSi, OO Trebnje Majda Gazvoda, Dobrava 19, Dobrnič 
 

 
 
Razprave ni bilo, zato je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da za nadomestnega člana javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje imenuje 
Majdo Gazvoda, stanujočo Dobrava 19, Dobrnič.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
 
Dnevni red seje Komisije je bil izčrpan, zato je predsednik Komisije, g. Candellari ob 17.20 uri sejo 
zaključil.  
 
 
 
Zapisala: 
Andreja Perc, l. r.       Miran Candellari, l. r. 
referent I       predsednik 
 
 


