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OSNUTEK

Z AP I S NI K
9. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila v sredo, 14. oktobra 2015, ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Miran Candellari – predsednik, dr. Jože Korbar (prišel ob 17.15 uri), Štefanija
Gliha, Franci Kepa, Gregor Kaplan, Špela Smuk

Odstotni člani:

Rok Saje

Ostali prisotni:

Janez Pirc, direktor OU, 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 8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja z dne 16. 9. 2015
2. Obravnava predlogov za nadomestnega člana javnega zavoda Center za izobraževanje
in kulturo Trebnje
3. Nezdružljivost opravljanja funkcije članice Občinskega sveta Občine Trebnje z delom
v občinski upravi
4. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Trebnje
5. Razno (imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda Doma starejših občanov
Trebnje in imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda Zdravstveni dom Trebnje)
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.

Zapisnik 9. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z
dne 16. 9. 2015
Na zapisnik 8. seje ni bilo podanih pripomb, zato je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje
podal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 16. 9.
2015 se sprejme in potrdi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Obravnava predlogov za nadomestnega člana javnega zavoda Center za izobraževanje in
kulturo Trebnje
Predsednik Komisije, g. Candellari je navedel, da sta na javni poziv prispela dva predloga
kandidatov, katera sta oba vložena pravočasno in popolna in sicer:
Predlagatelj:
SDS, OO Trebnje

Predlagani predstavnik:
Katja Radelj, Dobrnič 1, Dobrnič

SLS, OO Trebnje

Jolanda Povhe, Račje selo 28, Trebnje

G. Kepa je povedal, da se v tem primeru ne izbira kandidate po načelu »kvot«, ampak ima vsaka
stranka pravico podati svoj predlog in se na podlagi podanih predlogov izbere najprimernejšega
kandidata.
Stranka SDS je predlagala kandidatko Katjo Radelj, ki je po izobrazbi mag. zakonskih in družinskih
študij in bi s svojimi kompetencami in znanji kot predstavnica lokalne skupnosti uspešno zastopala
interese v svetu zavoda.
V razpravi je ga. Smuk obrazložila svoj glas in poudarila, da v tem primeru ne velja načelo »kvot«,
ampak je cilj poiskati ustrezne in primerne kandidate za člana javnega zavoda CIK Trebnje.
Dejala je, da bo podprla kandidatko go. Jolando Povhe, je pa poudarila, da glede na to, da bosta v
kratkem času dana dva javna poziva za imenovanje nadomestnega člana, je prav, da se poda
soglasje oz. članstvo v kakšnem drugem zavodu tudi drugi kandidatki.
Ob 17.15 uri je na sejo prišel g. Korbar.
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 kandidatki
prejeli naslednje število glasov:
- ga. Jolanda Povhe je prejela 4 glasove,
- ga. Katja Radelj je prejela 2 glasova.
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Po povzetih podatkih o glasovanju je g. Candellari na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine
Trebnje za nadomestnega člana javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje
imenuje Jolando Povhe, stanujočo Račje selo 28, Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Nezdružljivost opravljanja funkcije članice Občinskega sveta Občine Trebnje z delom v
občinski upravi
G. Candellari, predsednik Komisije je predal besedo ge. Tahan, pravnici, ki je podala obrazložitev
gradiva ter navedla, da je Občinski svet Občine Trebnje s sklepom o potrditvi mandatov članom
občinskega sveta v okviru 6. točke dnevnega reda na 1. seji dne 12. 11. 2014 potrdil tudi mandat
članici Vidi Šušterčič, ki je bila na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014 izvoljena na listi stranke SMC –
Stranka Mira Cerarja (op.: sedaj SMC – Stranka modernega centra).
Dne 1. 9. 2015 je občinska svetnica nastopila delo v občinski upravi občine Trebnje. Ker občinska
svetnica v enem (1) mesecu od pričetka opravljanja dela v občinski upravi ni prenehala opravljati
funkcije oz. podala izjave ali bo še naprej zaposlena v občinski upravi ali pa bo opravljala funkcijo
članice občinskega sveta, ji preneha funkcija v skladu z določbami zakona, ki ureja lokalne volitve.
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 sprejme naslednje sklepe:
I. Občinski svet Občine Trebnje ugotavlja, da so nastali razlogi za prenehanje mandata
članici Občinskega sveta Občine Trebnje, ge. Vidi Šušterčič, stan. Paradiž 6, 8210 Trebnje,
izvoljeni v 3. volilni enot, zaradi nezdružljivosti funkcij članice Občinskega sveta Občine
Trebnje z delom v občinski upravi Občine Trebnje.
II. S prenehanjem mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje posledično preneha
tudi članstvo v Komisiji za podelitev priznanj Občine Trebnje.
III. Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Trebnje in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. Občinska volilna komisija Občine Trebnje naj ugotovi, kdo je naslednji kandidat na listi
Stranke modernega centa – SMC, ki bo nadomestil občinsko svetnico, ki ji je prenehal
mandat.
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.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Trebnje
Ga. Tahan je podala obrazložitev, da je Svet Osnovne šole Trebnje podal vlogo za pridobitev
obrazloženega mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Trebnje.
Na začetku je razprava tekla o obrazloženem mnenju in sicer je g. Korbar podal informacijo, da ima
npr. MO Ljubljana navado, da občinska uprava pripravi obrazloženo mnenje o kandidatih, da imajo
neko osnovo za podajo mnenja.
Okoli tega so bili člani mnenja, da je težko napisati mnenje o nekom, ki ga npr. ne poznaš, vsak ima
svoje mnenje in niso bili naklonjeni temu predlogu.
V razpravi je ga. Smuk dejala, da je bila zelo presenečana, da je bil samo en prijavljen kandidat za
ravnatelja in hkrati razočarana, da se niso imeli starši in kolektiv odločati še o kom.
Dejala je, da upa, da se bo v primeru novega mandata ravnatelj bolj poistovetil z okoljem, bolj
sodeloval z občino in tu se vidi pomanjkljivost ali je kandidat iz lokalnega okolja.
Ga. Kaplan je povedal, da je član sveta šole in dejal, da mnenje lokalne skupnosti ni obvezujoče.
Poudaril je, da so rezultati otrok pregledni, vsaj v šoli, kjer otroci tekmujejo, kolektiv šole je
zadovoljen.
G. Candellari je povedal, da se je svet šole odločil, da bo razpis objavil v Šolskih razgledih in
Uradnem listu RS, dejal je da ima občutek, da se je stanje v kolektivu popravilo, rezultati učencev
so dobri. Izpostavil pa je primer dobre prakse v Trebnjem in sicer Glasbeno šolo, ki se redno vključuje
in sodeluje pri dogajanju občine, pa naj bo to v dopoldanskem času ali pa popolne in to naj bi bil
zgled tudi Osnovni šoli Trebnje.
V nadaljevanju so člani izpostavili, zakaj šola ni objavila razpisa v Glasilu občanov, ki je namenjeno
občanom Trebnjega in take zadeve so vedno dobrodošle.
V nadaljevanju je direktor občinske uprave, g. Pirc izpostavil problematiko ne pošiljanja zapisnikov
svetov zavodov.
Po končani razpravi je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje podal naslednji sklep:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da poda pozitivno mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Trebnje, g. Radu
Kostrevcu. Obrazloženo mnenje izhaja iz razprave zapisnika.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: 1
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno (imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda Doma starejših občanov Trebnje in
imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda Zdravstveni dom Trebnje)
Ga. Tahan je podala obrazložitev in sicer je Občina prejela poziv Doma starejših občanov Trebnje
in poziv Zdravstvenega doma Trebnje, za imenovanje nadomestnega člana sveta javnega zavoda.
Ga. Smuk je predlagala, da se čim prej pripravi tudi poziv stranki NSi, za imenovanje nadomestnega
člana v Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo.
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G. Candellari, predsednik Komisije je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se strinja, da se pripravi:
• javni poziv za imenovanje predstavnika Občine Trebnje v svet javnega zavoda Dom
starejših občanov Trebnje in
• javni poziv za imenovanje predstavnika Občine Trebnje v svet zavoda Zdravstvenega
doma Trebnje.
Oba poziva se naslovi na člane Občinskega sveta Občine Trebnje, političnim strankam v
Občinskem svetu ter zainteresirani javnosti. Rok za oddajo predlogov je 30. 10. 2015.
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.
G. Candellari, predsednik Komisije je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se strinja, da se pripravi Poziv za
imenovanje nadomestnega člana Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo. Poziv se naslovi
stranki Nova Slovenija. Rok za oddajo predlogov je 30. 10. 2015.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.

Predsednik Komisije, g. Candellari je ob 17.55 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Andreja Perc, l. r.
referent I

Miran Candellari, l. r.
predsednik
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