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Dat um:  15 .  11 .  20 16  

           OSNUTEK 

ZAPISNIK 

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

ki je bila v ponedeljek, 14. novembra 2016, ob 16.30 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Miran Candellari – predsednik, Franci Kepa, dr. Jože Korbar, mag. Gregor 

Kaplan, Branko Veselič  
  

 
Odstotni člani: Štefanija Gliha, Špela Smuk  
  
Ostali prisotni: mag. Klavdija Tahan in Andreja Perc – Občinska uprava 

 
Sejo je vodil g. Miran Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
in ob 16.30 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih pet članov Komisije. 
 
Predsednik Komisije je člane pozval k podaji predlogov za dopolnitev oz. umiku točk predlaganega 
dnevnega reda. 
 
S strani članov Komisije niso bili podani predlogi za spremembe predlaganega dnevnega reda, zato 
je predsednik Komisije na glasovanje podal naslednji predlagani  
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 26. 9. 2016 

2. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v svet revije Rast 
3. Razno.  

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 15. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
z dne 26. 9. 2016 

 
Na zapisnik 15. seje ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je predsednik, g. 
Candellari na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Zapisnik 15. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 26. 9. 
2016 se sprejme in potrdi.  



Zapisnik 16. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
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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 predstavnika Občine Trebnje v svet revije Rast 

 
G. Candellari je povedal, da bo sedanjim članom sveta revije Rast potekel štiriletni mandat v 
novembru 2016, zaradi česar je potrebno izvesti postopek imenovanja novega člana, predstavnika 
lokalne skupnosti. 
 
Povedal je, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala člane Občinskega 
sveta in politične stranke v Občinskem svetu, da do vključno petka, 11. 11. 2016, do 12. ure podajo 
svoje predloge.  
  
V roku za oddajo predlogov je bil prejet naslednji predlog kandidata:  
 

Predlagatelj: Predlagani predstavnik: 

SD, OO Trebnje Silva Kastelic, Kidričeva ulica 30, Trebnje 
 

 
G. Candellari je dejal, da je predlog ustrezen, pravočasen, soglasje je ustrezno, le v prilogi besedila 
je pripeta napačna priloga – svet zavoda OŠ Veliki Gaber, za kar so bili člani Komisije mnenja, da 
to ni sporno.  
 
Razprave ni bilo, zato je predsednik Komisije, g. Candellari predlagal sprejem naslednjega  
SKLEP-a:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da za člana sveta revije Rast imenuje Silvo Kastelic, stanujočo Kidričeva ulica 30, 
8210 Trebnje.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod točko Razno ni bilo razprave.  
 
Dnevni red seje Komisije je bil izčrpan, zato je predsednik Komisije, g. Candellari ob 16.40 uri sejo 
zaključil.  
 
 
Zapisala: 
Andreja Perc, l. r.       Miran Candellari, l. r. 
referent I       predsednik 
 


