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Dat um:  29 .  9 .  2 01 7  

           OSNUT EK 

ZAPISNIK 

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

ki je bila v četrtek, 28. septembra 2017, ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: Miran Candellari – predsednik, Štefanija Gliha, Franci Kepa, mag. Gregor 

Kaplan, dr. Jože Korbar, Branko Veselič 
  

 
Odstotni člani: Špela Smuk 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor Občinske uprave, mag. Klavdija Tahan in Andreja Perc – 

Občinska uprava 
 
Sejo je vodil g. Miran Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
in ob 17.05 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih šest članov Komisije. 
 
Predsednik Komisije je člane pozval k podaji predlogov za dopolnitev oz. umiku točk predlaganega 
dnevnega reda. 
 
Člani Komisije niso podali predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda, zato je 
predsednik Komisije na glasovanje podal naslednji predlagani  
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 12. 4. 2017 

2. Volitve v državni svet – predlog kandidatov za elektorje in predlog kandidata za člana 
državnega sveta 

3. Razno.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 19. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
z dne 12. 4. 2017 
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Na zapisnik 19. seje ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je predsednik, g. 
Candellari na glasovanje podal naslednji  
 
SKLEP:  
Zapisnik 18. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 22. 3. 
2017 se potrdi in sprejme.  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: nihče 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Volitve v državni svet – predlog kandidatov za elektorje in predlog kandidata za člana 
državnega sveta 

 
Predsednik Komisije, g. Candellari je predal besedo ge. Tahan, ki je podala obrazložitev glede pravil 
oz. ali predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje za elektorja oz. člana državnega sveta.  
 
V nadaljevanju je ga. Tahan povedala, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pozvala vodje svetniških skupin v Občinskem svetu, da do vključno četrtka, 28. 9. 2017, do 12. ure, 
podajo svoje predloge.  
  
V roku za oddajo predlogov so bili prejeti naslednji predlogi kandidatov za elektorje:  
 
Št. Kandidat Naslov Predlagatelj 
1. Kastelic Alojzij Trebnje, Dolenje Ponikve 29 ŽLR Županova lista za 

razvoj 
2. Tomaž Kukenberger Trebnje, Studenec 20 SLS – Slovenska 

ljudska stranka  
3. Bogdana Brilj Žužemberk, Sela pri Šumberku 27 SDS – Slovenska 

demokratska stranka  
4. Blaž Pavlin  Trebnje, Tomšičeva ulica 3 Nova Slovenija – 

krščanski demokrati  
 
Predlogov kandidatov za člana državnega sveta ni bilo.  
 
V razpravi je bilo povedano, da je potrebno ugotoviti, ali predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje za 
elektorje.  
Občinska uprava je izpolnjevanje pogojev preverila, vsi kandidati pogoje izpolnjujejo glede na 
predložene izjave (pravilnost podanih podatkov pa ni bila preverjena v registrih), pravno formalno pa 
bo izpolnjevanje pogojev preverila volilna komisija 14. volilne enote, o čemer bo izdala odločbo in jo 
vročila županu.  
 
Po končani razpravi je g. Candellari na glasovanje dal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pregledala prispele predloge 
kandidatov za elektorje. Komisija ugotavlja, da vsi kandidati glede na predložene podatke 
izpolnjujejo pogoje za kandidaturo.  
V skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje 
Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana 
državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 91/02 in 93/07) komisija seznam 
predlaganih kandidatov posreduje županu (seznam je priložen predmetnemu zapisniku).  
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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 
Razno 

 
Pod točko Razno ni bilo razprave.  
 
 
Dnevni red seje Komisije je bil izčrpan, predsednik Komisije, g. Candellari je sejo zaključil ob 17.20 
uri.  
 
 
 
Zapisala: 
Andreja Perc, l. r.       Miran Candellari, l. r. 
referent I       predsednik 
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Številka: 041-1/2017 
Datum: 29. 9. 2017 
 
 

1. PREDLAGANI KANDIDATI: PREDSTAVNIKI OBČINE TREBNJE - ELEKTORJI 
 
 
ŠT. KANDIDATA NASLOV PREDLAGATELJ 

1. BRILJ BOGDANA  Sela pri Šumberku 27, 8360 
Žužemberk 

Slovenska demokratska 
stranka (SDS) 

2. KASTELIC ALOJZIJ Dolenje Ponikve 29, 8210 
Trebnje 

Županova lista za razvoj 
(ŽLR) 

3. KUKENBERGER 
TOMAŽ  

Studenec 20, 8210 Trebnje Slovenska ljudska stranka 
(SLS) 

4. PAVLIN BLAŽ Tomšičeva ulica 3, 8210 
Trebnje 

Nova Slovenija – krščanski 
demokrati (NSi) 

 
 

2. PREDLAGANI KANDIDATI: ČLAN DRŽAVNEGA SVETA  
  
Predlogov ni bilo. 
 
 


