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ZAPISNIK 

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

ki je bila v torek, 9. decembra 2014, ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje 

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

Rok Saje, Gregor Kaplan, Špela Smuk 
  
Odstotni člani: / 
  
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 na seji bilo prisotnih vseh sedem članov Komisije. 
 
Pozval je člane Komisije k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega reda, ki je 
bil posredovan z vabilom. 
 
Predlogov oz. sprememb ni bilo podanih, zato je predsednik na glasovanje podal naslednji: 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 19.11.2014 

2. Soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje 
3. Imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Trebnje: 

a. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo 
b. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 
c. Odbor za proračun in finance 
d. Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 

4. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje 
5. Imenovanje članov v Komisijo za podelitev priznanj 
6. Imenovanje predstavnikov v Komisijo za mladinska vprašanja 
7. Seznanitev s predlaganimi člani v Uredniški svet Glasila občanov 
8. Razno 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

Datum: 10. 12. 2014 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z 
dne 19.11.2014 

 
Na zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja člani niso imeli 
nobenih pripomb.  
 
Predsednik Komisije, g. Candellari je na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  

1. Zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 
19.11.2014 se v predlagani obliki in vsebini sprejme in potrdi.  

 
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje 

 
G. Candellari je povedal, da Občinski svet poda soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda.  
S strani Sveta Knjižnice Pavla Golie Trebnje je Komisija prejela vlogo za izdajo soglasja k 
imenovanju Tanje Cuder Udovič, za direktorico javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie 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 poda soglasje k imenovanju Tanje Cuder Udovič, za direktorico javnega zavoda 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje.     
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Trebnje: 

a. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo 
b. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 
c. Odbor za proračun in finance 
d. Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 

 
Predsednik Komisije, g. Candellari je na začetku povedal, da je Komisija prejela vse predloge, po 
dogovoru, ki so ga vodje svetniških skupin sprejele na neformalnem sestanku.  
K podanim predlogom so bila priložena tudi vsa soglasja kandidatov.  
 
G. Korbar je na dejal, da ta razdelitev članov ni v skladu s predhodnim dogovorom, dejal je, da ima 
stranka DROT en mandat manj, stranka NSi pa enega več. Dejal je, da to ni v skladu s sprejetim 
Poslovnikom in Statutom.  
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Ga. Smuk je dejala, da tu ne vidi nič spornega, predlagali so 10 kandidatov in s tem se strinjajo. 
Dejala je, da ne vidi težave.  
 
G. Korbar je dejal, da se s tem ne strinja in predlogov ne bo podprl.  
 
Ga. Gliha je povedala, da jo je g. Pavlin seznanil s tem, da je stranka DROT odstopila od enega 
mesta in ima sedaj stranka NSi eno mesto več, s čemer se strinja.  
 
Ga. Smuk je poudarila, da je odgovornost stranke, ki predlaga kandidate, da so odgovorni. 
 
G. Kaplan je dejal, da je bil on tisti, ki je pri spremembi Poslovnika predlagal, da se ta zadeva vpiše 
v Poslovnik. Dejal je, da je potrebno transparentno zapisati, da je imela stranka Drot 11 mandatov 
in so se enemu mestu odpovedali.  
 
G. Kepa je dejal, da so to politične funkcije, vsaka stranka se po svoje trudi. Dejal je še, da ga 
dogovor med stranko Drot in NSi ne zanima.  
 
G. Saje je podal predlog, da bi se popravilo Poslovnik in se zapisalo, da se stranke lahko odpovedo 
mandatom.  
 
G. Candellari je dejal, da je ta člen posledica predhodnega političnega delovanja.  
 
G. Kaplan je predlagal, da se v prihodnje spremeni Poslovnik in se zniža število svetnikov v odborih 
in komisijah.  
 
Po končani razpravi je g. Candellari na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine 
Trebnje v: 
 
a) Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo imenuje naslednje člane:  

- Franci Kepa (SDS) - predsednik 
- Gregor Kaplan (DSD) - član 
- Milan Dragan (Županova lista) - član  
- Janez Zakrajšek (Drot) - član 
- Marjan Peter Pavlin (NSi) - član  
- Silvester Prpar (SLS) - član 
- Jože Trlep (Drot) – član.  

 
b) Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo imenuje naslednje člane: 

- Špela Smuk (Drot) - predsednica 
- Brigita Murn (NSi) - članica 
- Nino Zajc (SD) - član  
- Miran Candellari (Županova lista) - član 
- Danijel Ocepek (DSD) – član   
- Branko Veselič (SMC) – član   
- Marjana Kužnik (SLS) – članica.  

 
c) Odbor za proračun in finance imenuje naslednje člane:  

- Jože Korbar (SLS) - predsednik 
- Mija Benedičič (Drot) – članica   
- Franci Ostanek (SDS) - član  
- Branko Longar (NSi) - član  
- Andrej Jevnikar (Županova lista) – član.  
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d) Komisijo za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo imenuje naslednje člane:  
- Mateja Povhe (Drot) - predsednica  
- Milan Dragan (Županova lista ) - član  
- Rok Saje (SMC) - član  
- Matija Miklič (SLS) - član 
- Mirko Gliha (Desus) – član.  

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje 

 
G. Candellari je navedel vse kandidate, ki so prispeli na javni poziv in sicer: Blaž Pavlin, Jože Dimnik, 
Jože Hribar, Boštjan Koncilja in Igor Teršar.  
 
G. Kaplan je dejal, da v tem trenutku ne vidi kdo je opozicija in kdo pozicija. Skrbi ga razmerje in 
upa, da se jim ne bo zapletlo.  
 
G. Korbar je dejal, da je Nadzorni odbor tisti, ki nadzira delo in ni politični organ.  
 
G. Candellari je dejal, da Županova lista nima predstavnika v Nadzornem odboru. Povedal je, da 
ima Nadzorni odbor večjo stalnost, člane se ne da, kar tako zamenjati, želi pa si, da bo dober, ne da 
išče napake, ampak išče napredek, predloge za izboljšanje poslovanja.  
 
Po končani razpravi je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine 
Trebnje v Nadzorni odbor Občine Trebnje imenuje naslednje člane:  

- Blaž Pavlin (NSi)  
- Jože Dimnik (SD)  
- Jože Hribar (Drot)  
- Boštjan Koncilja (SDS) 
- Igor Teršar (SMC).  

 
Predsednika izvolijo sami na prvi seji.  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov v Komisijo za podelitev priznanj 

 
G. Candellari je navedel kandidate, ki so prispeli na javni poziv.  
 
Razprave ni bilo, zato je g. Candellari na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine 
Trebnje v Komisijo za podelitev priznanj imenuje naslednje člane:  

- Vida Šušterčič (SMC) – predsednica   
- Marija Zupančič (Drot) - članica  
- Mirko Gliha (Desus) - član 
- Miran Candellari (Županova lista) - član 
- Darko Špelič (SDS) - član 
- Silva Kastelic (SD) - članica 
- Fortuna Alojzij (Drot) – član.  

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje predstavnikov v Komisijo za mladinska vprašanja 

 
G. Candellari je najprej navedel, kdo so kandidati, ki so prispeli na javni poziv.  
 
V razpravi je g. Korbar dejal, da bodo sedaj 3 člani občinskega sveta v Komisiji, tu vidi dvojnost.  
 
Ga. Smuk je dejala, da je to dodana vrednost in se ji zdi to dobro.  
 
G. Kaplan je dejal, da se mu zdi narobe, da se je to zapisalo v Odlok o mladini, da morajo biti svetniki, 
tudi on je mnenja, da je to dodana vrednost. Slabost je, ker nobena druga organizacija ne more 
vstopiti v to Komisijo.  
 
G. Candellari je povedal, da je bil pri ustanavljanju Odloka očitek, da se politika premalo vključuje v 
mladinsko politiko.  
 
G. Kepa se je strinjal z g. Korbarjem.  
 
G. Kaplan je bil mnenja, da je predlagana ekipa dobro zastavljena.  
 
Po končani razpravi je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje podal naslednji 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine 
Trebnje v Komisijo za mladinska vprašanja imenuje naslednja člana Občinskega sveta:   

- Janez Zakrajšek (Drot)  
- Alojz Špec (SLS). 

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev s predlaganimi člani v Uredniški svet Glasila občanov 

 
Predsednik Komisije, g. Candellari je navedel vse člane oz. kandidate, ki so bili podani s strani vseh 
strank in sicer:  

- Bogdana Brilj (SDS) 
- Leon Lobe (SLS)  
- Darinka Krevs (SMC) 
- Ivanka Višček (NSi)  
- Zdenka Candellari (Županova lista) 
- Franc Brane Praznik (DSD) 
- Marija Mežnaršič (SD)  
- Mirko Gliha (DeSus)  
- Vida Hočevar (predst. samost. svetnika)  
- Mateja Zupančič (OU). 

 
Povedal je še, da člani izmed sebe izvolijo urednika, Občinski svet pa ga potrdi.  
 
Razprave ni bilo, zato je g. Candellari, predsednik Komisije na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s predlaganimi člani 
v Uredniški svet Glasila občanov in predlaga Občinskemu svetu, da se seznani.  
Vsi upravičenci za predlaganje predlogov, so predlagali svoje člane.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno  

 
Predsednik Komisije, g. Candellari je povedal, da je glede na razpravo iz prejšnje seje, bilo članom 
Komisije poslano gradivo oz. osnutki javnih pozivov za imenovanje Posebne občinske volilne 
komisije, poziv za imenovanje Občinske volilne komisije in poziv za imenovanje predstavnika lokalne 
skupnosti v Svet Centra za socialno delo Trebnje.  
Vsi javni pozivi, ki so navedeni in poziv za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, bodo posredovani članom Občinskega sveta in političnim strankam po seji 
Občinskega sveta, 17.12.2014, rok za oddajo predlogov pa se ustrezno določi, glede na sklep, ki je 
bil sprejet na prejšnji, 1. seji Komisije.  
 
 
G. Candellari je sejo zaključil ob 17.55 uri. 
 
 
Zapisala: 
Andreja Perc l.r. 
Referent II 

Miran Candellari l.r. 
Predsednik   

 


