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OSNUTEK

Z AP I S NI K
4. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila v ponedeljek, 16. marca 2015, ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Miran Candellari – predsednik, dr. Jože Korbar (odšel ob 18.10 uri), Štefanija
Gliha, Franci Kepa, Gregor Kaplan, Špela Smuk

Odstotni člani:

Rok Saje

Ostali prisotni:

Alojzij Kastelic - župan, 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 šest članov Komisije.
Uvodoma je člane Komisije pozval k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega
reda, ki je bil posredovan z vabilom.
S strani članov Komisije ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, zato je
predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje podal naslednji predlagani
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja z dne 21. 1. 2015
2. Pooblastilo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Predlog imenovanja predstavnika lokalne skupnosti v Svet Dolenjskih lekarn Novo
mesto
4. Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti
5. Poročila o volilni kampanji za lokalne volitve 2014
6. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Vrtca Mavrica Trebnje
7. Seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta za leto 2015, za župana Alojzija
Kastelica
8. 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.

Zapisnik 4. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z
dne 21. 1. 2015
Ga. Smuk je predlagala spremembo oz. dopolnitev zapisnika 3. redne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer, da se zapisnik dopolni na 6. strani v 4. točki – Imenovanje
občinske volilne komisije, z njeno izjavo: »Ga. Smuk je zavrnila argument, da sta oba kandidata iz
iste stranke, pri čemer te pripombe ne vzdržijo, saj g. Kovič ni član stranke DROT, ampak je
strokoven predlog.«
Predsednik Komisije, g. Candellari je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 21.1.2015
se s predlagano dopolnitvijo sprejme in potrdi.
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 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pooblastilo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
G. Candellari je uvodoma dejal, da se je obravnavano gradivo pripravilo zaradi pisanja g. Kaplana,
ki je izrazil dvom o njegovi pristojnosti, ko je Občinska uprava v dogovoru s predsednikom podaljšala
rok za oddajo predlogov na javni poziv za imenovanje članov posebnega delovnega telesa za
spremljanje položaja romske skupnosti, ker na prvotni javni poziv ni prispelo dovolj predlogov.
Povedal je, da je pri tem smiselno uporabljal sprejeti sklep iz prve seje Komisije, ki se glasi:
Predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Candellarija se pooblasti
glede načina objave javnih pozivov in tehnične izvedbe v zvezi s slednjimi.
Strinjal se je, da je sklep nedorečen, zato se predlaga sprejem dodatnega sklepa, ki bolj jasno določa
pristojnosti predsednika Komisije v izogib nepotrebnemu čakanju, izplačilu sejnin…
G. Kaplan je dejal, da so predlagani sklepi oblikovani na način, kot je predlagal v svojem pisanju.
Dejal je, da je bil njegov namen, da se člane Komisije obvesti, npr. o tem, da zadeva ni prejela
zadostno število kandidatov, ipd.
G. Korbar je dejal, da je bil prejšnji predlog sklepa bolj splošen in da je bil narejen tektonski premik
v tej smeri. Poudaril je, da so bili člani Komisije obveščeni že s tem, ko je bil podaljšan rok za oddajo
predlogov.
V razpravo se je vključil tudi župan Alojzij Kastelic, ki je poudaril, da je bil problem drugje. Dejal je,
da je smiselno, da se ne razširja.
Ga. Smuk se je strinjala, da je že v prejšnjem sklepu bilo vse zajeto in ni potrebno sprejemati
dodatnih sklepov.
Župan je dejal, da ne vidi problema, komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti bo imenoval
Občinski svet, na današnji seji pa Komisija potrdi predlagane kandidate, manjkajoči član pa bo
predlagan in potrjen na seji Občinskega sveta.
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Tudi ga. Tahan je pojasnila, da je prvi sklep splošen in širše definiran, s tem predlaganim sklepom,
pa omejimo pristojnosti predsednika Komisije, saj jih izrecno navajamo (primeroma naštevamo).
Poudarila je, da je nemogoče vnaprej določiti vse situacije, do katerih lahko pride, in bi bile v
pooblastilu tudi zajete.
G. Korbar je dejal, da je njegovo stališče, da se ostane pri prvotnem sklepu in se ne sprejema
dodatnega sklepa.
G. Candellari je dejal, da se s predlaganim sklepom razlaga prvotni sklep glede pristojnosti
predsednika, da se mu kasneje ne bo očitalo, da si jemlje več pristojnosti, kot jih ima.
Ga. Smuk je ponovno poudarila, da prvi sklep zadostuje, g. Kaplan pa je dejal, da je predlagani sklep
boljši.
Po končani razpravi je g. Candellari na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pooblašča predsednika komisije, g.
Mirana Candellarija:
- da pri javnih pozivih iz njene pristojnosti določi način vlaganja le-teh,
- da določi rok, v katerem je mogoče vložiti predloge,
- da določi rok v primerih neuspelega javnega poziva,
- da odloča o tem ali bo javni poziv v primeru nezadostnega števila predlogov
ponovljen ali le dopolnjen z manjkajočimi predlogi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 1
PROTI so glasovali: 1
Sklep ni bil sprejet.
V veljavi ostane sklep iz 1. seje Komisije.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog imenovanja predstavnika lokalne skupnosti v Svet Dolenjskih lekarn Novo mesto
Predsednik Komisije, g. Candellari je navedel, da so na javni poziv prispeli trije predlogi kandidatov,
in sicer:
Predlagatelj:
SLS, Slovenska ljudska stranka

Predlagani predstavnik:
Vera Rozman, Dolenje Ponikve 20 c, Trebnje

DeSUS, Demokratična stranka upokojencev
Trebnje
DSD, Demokratična stranka dela

Majda Miklič, Rimska cesta 3, Trebnje
Franc Žnidaršič, Cankarjeva ulica 33, Trebnje

V razpravi je ga. Smuk dejala, da so vsi trije predlogi strokovni, dobri in primerni za predstavnika v
Svetu Dolenjskih lekarn Novo mesto.
Župan Alojzij Kastelic je podal podporo kandidatki, ge. Veri Rozman, ki je zaposlena v Zdravstvenem
domu Trebnje. Dejal je, da sta zavoda med seboj povezana in morata sodelovati in zato podpira ta
predlog. Člane Komisije je seznanil, da v DSO Trebnje zdravila vozijo iz Šmarjete, zapore na Dobu
oskrbujejo iz Krškega in zaradi tega je pomembno sodelovanje med zavodoma. G. Candellari se je
z njim strinjal.
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Člani Komisije so se soglasno strinjali, da se glasovanje izvede po sistemu en pozitivni glas za
vsakega člana Komisije, glasuje pa se o vseh kandidatih.
Po končanem glasovanju je predsednik Komisije povzel podatke o glasovanju in sicer so kandidati
prejeli naslednje število glasov:
- ga. Vera Rozman je prejela 4 glasove,
- g. Franc Žnidaršič je prejel 2 glasova,
- ga. Majda Miklič ni prejela nobenega glasu.
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 kot predstavnika lokalne skupnosti v Svet Dolenjskih lekarn Novo mesto imenuje
go. Vero Rozman.
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.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti
G. Candellari je uvodoma navedel sestavo posebnega delovnega telesa, ki šteje 6 članov. Sestava
je sledeča:
• 3 občinski svetniki, od teh 1 romski svetnik,
• 3 zunanji člani, od teh 2 pripadnika romske skupnosti in 1 predstavnik Krajevne
skupnosti Račje selo.
Predlagano delovno telo se imenuje na podlagi 7. in 8. člena Zakona o romski skupnosti v RS.
V nadaljevanju je navedel vse kandidate, ki so prispeli na javni poziv za imenovanje članov
posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti, in sicer:
Predlagatelj:
Romsko društvo Romano Drom

Predlagani predstavnik:
Matija Hočevar, Vejar 120, Trebnje

Romsko društvo Romano Drom

Vida Hočevar, Vejar 120, Trebnje

Romsko društvo Romano Drom

Srečko Breznik, Vejar 72, Trebnje

SLS, OO Trebnje

Alojz Špec, Gor. Kamenje 16, Dobrnič

Krajevna skupnost Račje selo

Darko Pekolj, Račje selo 19, Trebnje

Povedal je še, da se je rok za oddajo predlogov podaljšal, vendar Komisija še vedno ni prejela
zadostnega števila članov, manjka en član Občinskega sveta.
V razpravi je ga. Smuk dejala, da se sprejme podane predloge, na sami seji Občinskega sveta pa
se izbere oz. predlaga še enega člana Občinskega sveta.
G. Kaplan je izpostavil samo sestavo komisije. Dejal je, da manjka predstavnik Centra za socialno
delo in predstavnik Policije.
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Župan Alojzij Kastelic je pojasnil, da je temelj za imenovanje delovnega telesa zakon, v katerem je
predpisana sestava le-tega . Dejal je, da ne vidi problema, saj se lahko na sejo tega delovnega
telesa povabi tudi predstavnika CSD in Policije.
Po končani razpravi je g. Candellari na glasovanje podal naslednja
SKLEP-a:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet
Občine Trebnje imenuje posebno delovno telo za spremljanje položaja romske
skupnosti v naslednji sestavi:
• Matija Hočevar, Vejar 120, Trebnje, član Občinskega sveta
• Vida Hočevar, Vejar 120, Trebnje, pripadnik romske skupnosti
• Srečko Breznik, Vejar 72, Trebnje, pripadnik romske skupnosti
• Alojz Špec, Gor. Kamenje 16, Dobrnič, član Občinskega sveta
• Darko Pekolj, Račje selo 19, Trebnje, predstavnik KS Račje selo
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva Občinski svet Občine
Trebnje, da na svoji seji izmed članov imenuje še enega člana, da bo posebno delovno
telo v popolni sestavi.
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 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročila o volilni kampanji za lokalne volitve 2014
Ga. Tahan je podala uvodno obrazložitev in navedla, da Zakon o volilni in referendumski kampanji
v 19. členu določa, da mora organizator volilne kampanje za člane v predstavniških in individualno
voljenih organih lokalnih skupnosti ali referenduma v lokalni skupnosti v 15 dneh po zaprtju
transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču
poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
S predložitvijo poročil občinskemu svetu so postali podatki o sredstvih javni, s tem pa je bilo
zadoščeno načelu transparentnosti volilne kampanje, ki ga je omenjeni zakon opredeljeval v 21.
členu.
V prehodnih in končnih določbah novele zakona je določeno, da se do zagotovitve posredovanja
poročil o financiranju volilne kampanje preko spletnega portala AJPES, poročila posredujejo v
skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D,
11/11 in 28/11 – odločba US, v nadaljevanju: ZVRK).
Novela tudi določa, da se v Uradnem listu Republike Slovenije objavi datum, od katerega se
poročila posredujejo preko spletnega portala AJPES. Od tega datuma dalje pa je edini veljavni
način oddaje zgolj elektronska oddaja poročil.
Glede na dejstvo, da je bila v Uradnem listu RS objavljena odredba o določitvi datuma, po katerem
se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje posredujejo preko AJPES-a, se tako
od 7. 2. 2015 oz. 9. 2. 2015 dalje vsa poročila oddajajo na omenjeni način, t.j. po elektronski poti.
Namen je seznanitev javnosti s potekom volilne kampanje za lokalne volitve 2014. Do novele Zakona
o volilni in referendumski kampanji iz leta 2013 se je to zagotavljalo na način, da so bila poročila o
financiranju volilne kampanje posredovana v fizični obliki. Z novelo se to omogoča z objavo na strani
AJPES. Glede na dejstvo, da so se v letošnjem letu poročila lahko posredovala na oba načina, bodo
predmet obravnave na seji Občinskega sveta Občine Trebnje.
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Razprave ni bilo, zato je g. Candellari, predsednik Komisije na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme naslednja sklepa:
I.
Občinski svet se seznani s poročili o volilni kampanji za lokalne volitve 2014.
II.
Na podlagi predloženih poročil o volilni kampanji za lokalne volitve 2014 in zahtevkov
za delno povrnitev stroškov, se bodo organizatorjem volilne kampanje izplačali stroški
v višini, kot to določa Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v Občini Trebnje v letu 2014 (Uradni list RS, št. 42/14).
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
Mnenje o kandidatih za ravnatelja Vrtca Mavrica Trebnje
G. Candellari je navedel, da je Sklad Vrtca Mavrica Trebnje zaprosil za mnenje o kandidatih za
ravnatelja vrtca. Občina mora svoje mnenje posredovati v 20 dneh.
Ga. Tahan je citirala bistvene določbe 16. člena Odloka o vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Mavrica
Trebnje in poudarila, da je potrebno podano mnenje obrazložiti.
16. člen odloka se v celoti glasi:
»Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Mandat ravnatelja traja pet let. Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 5 mesecev
pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje občine in
– mnenje staršev.
Občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če
vzgojiteljski zbor, občina ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj
zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog
za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva,
ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o
imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta
je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
Župan Alojzij Kastelic je podal svoje stališče in dejal, da je ga. Starc dobro opravljala svoje delo,
čeprav je bilo v zadnjem času kar nekaj polen pod nogami. Poudaril je, da je bilo leta 2005 15
oddelkov vrtca, sedaj je odprtih že 31 oddelkov.
Zgradil se je nov, sodoben vrtec, investicija je bila velika, sodelovanje med ravnateljico in občino je
bilo zelo dobro. Poudaril je, da je, da je vse probleme, ki so nastali, ga. Starc strpno reševala, ter
predlagal, da se ji poda pozitivno soglasje k imenovanju.
V razpravi je ga. Smuk dejala, da ne bo podprla ge. Starc, spremljala je njeno delo, dejala je, da
novih oddelkov ni odpirala ona, ampak občinski svet, te prelomne trenutke je izvajala občina. Dejala
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je, da je bila ves čas kritična do odnosa do staršev, izpostavila je poročila o presežkih, dvigovanje
cen vrtca.
Dejala je, da je poslanstvo vrtca namenjeno otrokom.
Povedala je, da je bila na seji Sveta Vrtca Mavrica predstavitev obeh kandidatov, s strani občine se
je ni udeležil nihče. Svet staršev sestavlja 27 predstavnikov in tu je 92,6 % staršev, ki želijo svojim
otrokom najboljše, jasno povedalo, da podpirajo g. Roglja, od zaposlenih pa je 60 % zaposlenih
podprlo go. Starc. Poudarila je, da ona nima nobenega dvoma, podprla bo g. Roglja in voljo
uporabnikov.
G. Kaplan je vprašal ali je bilo s strani predstavnika podano poročilo o mnenju kandidatov. Dejal je,
da ne gre oporekati ge. Starc, saj so bili premiki narejeni, vendar obstajajo tudi težave, zlasti pri
uporabi presežka, tu ima velik zadržek, je poudaril. Zavedati se je potrebno komu je vrtec namenjen.
Dejal je, da je bilo na tej predstavitvi veliko kritik, ki jih je ostalo nedorečenih. Poudaril je, da je bilo
sporočilo uporabnikov jasno, g. Rogelj je izpostavil jasno pot in cilje.
Župan je podal repliko g. Kaplanu in dejal, da vidi največji problem pri kandidatki, ge. Starc v tem,
da je dobro sodelovala z občino in to nekaterim ni všeč.
G. Candellari je dejal, da je potrebno podati obrazloženo mnenje za oba kandidata.
V nadaljevanju je dejal, da je iz življenjepisa g. Roglja moč razbrati, da nikoli ni bil zaposlen v
kakšnem vrtcu, da bi imel funkcijo vodje, sploh ne v taki instituciji, ki se ukvarja z mladino.
Dejal je, da težko verjame, da je dober kandidat.
Ga. Gliha je vprašala ali so se starši kdaj pritožili. Pojasnjeno je bilo, da ne.
G. Kaplan je v nadaljevanju pojasnil, da ni potrebno podati pozitivnih mnenj, Komisija lahko podpira
oba predloga. Predlagal je, da se seje sveta vrtca v prihodnje udeleži tudi župan.
G. Kepa je v razpravi povedal, da go. Starc pozna, z njenim delom je zadovoljen, g. Roglja pa ne
pozna in ne bo rekel, da ni dober kandidat, ker ga ne pozna. Tudi ga. Gliha je povedala, da ga ne
pozna.
Župan je še povedal, da je bila v lanskem letu narejena revizija poslovanja Vrtca Mavrica Trebnje,
revizija je bila narejena po principu računskega sodišča, vendar ni bilo ugotovljenega nič spornega.
G. Korbar je dejal, da ga. Starc ni idealna direktorica, vendar se mu zdi bolj primerna kot g. Rogelj,
ki nima ustreznih vodstvenih izkušenj.
Predsednik Komisije, g. Candellari je na glasovanje podal naslednja
SKLEP-a:
1. Pozitivno mnenje za ravnatelja Vrtca Mavrica Trebnje se poda ga. Vlasti Starc.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 4
2. Pozitivno mnenje za ravnatelja Vrtca Mavrica Trebnje se poda g. Francu Roglju.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 2
Ob 18.10 uri je sejo zapustil g. Korbar.
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G. Kaplan je v nadaljevanju predlagal, da se obema kandidatoma poda pozitivno mnenje. Oba
kandidata izpolnjujeta pogoje za opravljanje dela, oba imata delovne izkušnje.
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 za oba kandidata, s tem, da je na seji Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Vlasta Starc prejela 4 glasove in g. France
Rogelj 2 glasova.
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.
Ga. Tahan je predlagala, da se Svetu Vrtca Mavrica Trebnje pošlje zapisnik seje Komisije in seje
Občinskega sveta, iz katerih bo razvidna obrazložitev mnenja za posameznega kandidata.
Ostali člani Komisije so se s predlaganim strinjali.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta za leto 2015, za župana Alojzija Kastelica
Ga. Tahan je pojasnila, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pristojna za
izdajo aktov v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev, kamor spada tudi odmera letnega
dopusta za župana.
Odmero višine letnega dopusta za župana ureja 18. člen Zakona o funkcionarjih v državnih organih,
ki določa, da se za odmero dopusta uporabi Zakon o delavcih v državnih organih, s to razliko, da
županu po kriterijih za odmero letnega dopusta za zahtevnost dela pripada osem dni.
Preostala merila so delovna doba (v konkretnem primeru: nad 25 let delovne dobe - 24 dni letnega
dopusta), vodenje (v konkretnem primeru - dodatni 3 dnevi letnega dopusta) in starost nad 50 let (v
konkretnem primeru: dodatnih 5 dni letnega dopusta).
V obvestilu, s katerim se določi celotno število dni letnega dopusta, je potrebno upoštevati tudi
določbo 187. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki določa, da ne glede na določbe
zakonov, podzakonskih predpisov, splošnih aktov in kolektivnih pogodb, na podlagi katerih je
funkcionarjem določeno število dni letnega dopusta, funkcionarjem od 1. januarja 2013 dalje pripada
iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih
kriterijev največ 35 dni letnega dopusta.
Razprave ni bilo, zato je g. Candellari, predsednik Komisije na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se seznani z obvestilom o odmeri
letnega dopusta za leto 2015, za župana Alojzija Kastelica.
Na podlagi 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS - stari, št. 30/90,
18/91, 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91, Uradni list RS, št. 4/93, 13/93 - ZNOIP, 18/94 - ZRPJZ, 109/12
in 21/13, v nadaljnjem besedilu: ZFDO), 34. do 42. člena Zakona o delavcih v državnih organih
(Uradni list RS - stari, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91, Uradni list RS, št. 4/93,
13/93 - ZNOIP, 18/94 - ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97 - ZPSDP, 38/99 in 56/02 - ZJU, v nadaljnjem
besedilu: ZDDO), 159. do 164. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13
- popr., v nadaljnjem besedilu ZDR-1), in 187. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni
list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - Odl. US, 46/13 ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 8
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ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US
in 101/13 - ZDavNepr v nadaljnjem besedilu: ZUJF) izdajam naslednje
OBVESTILO O LETNEM DOPUSTU
Alojziju KASTELICU, roj. 30. 8. 1960, županu Občine Trebnje, se za leto 2015 določi letni dopust v
višini 35 dni.
Skupno število dni letnega dopusta je določeno po naslednjih kriterijih:
delovna doba (nad 25 let)
Zahtevnost dela
Delovna uspešnost
vodenje
Starost nad 50 let
SKUPAJ
Omejitev v skladu s 187. členom ZUJF

24 dni
8 dni
/
3 dni
5 dni
35 dni

O b r a z l o ž i t e v:
Županu, Alojziju KASTELICU se letni dopust za leto 2015 določi po kriterijih in merilih, določenih v
34., 35., 37., 38. in 39. členu ZDDO ter 18. členu ZFDO ob upoštevanju omejitev, vsebovanih v 187.
členu ZUJF.
Skupno število letnega dopusta je določeno po naslednjih kriterijih: dopust glede na delovno dobo
(35. člen ZDDO) – 24 dni za delovno dobo nad 25 let; dopust za zahtevnost delovnega mesta (18.
člen ZFDO) – 8 dni, dopust za vodenje (38. člen ZDDO) – 3 dni, dopust za starost nad 50 let (39.
člen ZDDO) – 5 dni.
V skladu s 187. členom ZUJF, ne glede na določbe zakonov, podzakonskih predpisov, splošnih
aktov in kolektivnih pogodb funkcionarjev iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti,
socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev pripada največ 35 dni letnega dopusta.
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 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. Kaplan je župana Alojzija Kastelica pozval, da imenuje predstavnika občine v Sklad Vrtca Mavrica
Trebnje. V prejšnjem mandatu je bila to ga. Pepelnak, sedaj pa ta člen manjka, je poudaril.
G. Candellari je sejo zaključil ob 18.25 uri.
Zapisala:
Andreja Perc, l. r.
referent II

Miran Candellari, l. r.
predsednik
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