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Dat um:  16 .  11 .  20 17  

           OSNUT EK 

ZAPISNIK 

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

ki je bila v sredo, 15. novembra 2017, ob 16.30 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje 

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

Kaplan, dr. Jože Korbar, Branko Veselič (prišel ob 17.00 uri) in Špela Smuk 
  
  
Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor Občinske uprave, mag. Klavdija Tahan in Aleksandra 

Blagovič – 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 šest članov Komisije. 
 
Predsednik Komisije je člane pozval k podaji predlogov za dopolnitev oziroma 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 20. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 28. 9. 2017 

2. Imenovanje članov v Svet Osnovne šole Trebnje 
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 20. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
z dne 28. 9. 2017 

 
Na zapisnik 20. seje ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je predsednik, g. 
Candellari na glasovanje podal naslednji  
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SKLEP:  
Zapisnik 19. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 12. 4.  
2017 se potrdi in sprejme.  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: nihče 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov v Svet Osnovne šole Trebnje 

 
Predsednik Komisije, g. Candellari je predal besedo ge. Tahan, ki je podala obrazložitev. Povedala 
je, da je Osnovne šola Trebnje posredovala dopis za imenovanje treh predstavnikov v Svet Osnovne 
šole, katerih mandat naj bi potekel 3. 12. 2017. Občina je pripravila poziv za predloge, rok je bil 30. 
oktober, do 12. ure. V tem času je bilo prejetih sedem predlogov političnih strank - z osmimi kandidati. 
V nadaljevanju je ga. Tahan navedla predlagatelje in kandidate.  
 
V roku za oddajo predlogov so bili prejeti naslednji predlogi kandidatov: 
 
Št. Kandidat Predlagatelj 
1. Vida Šušteršič SMC – Stranka modernega centra 
2. Alfonz Gričar SLS – Slovenska ljudska stranka  
3. Bogdana Brilj SDS – Slovenska demokratska stranka  
4. Jože Pucihar Nova Slovenija – krščanski demokrati  
5. Marija Zupančič DROT – ZA RAZVOJ  
6. Karmen Starič ZL-DSD  
7. Uroš Majerle SD – Socialni demokrati 
8. Nino Zajc SD – Socialni demokrati 

 
Ga. Smuk je v razpravi izpostavila, da bi vsak predlog poleg soglasja moral še vsebovati obrazložitev 
predloga kandidata, zakaj je ravno ta kandidat najbolj primeren za to funkcijo. Člani Komisije so se 
strinjali, da se v naslednjih razpisih zahteva obrazložitev, da se na ta način kandidate lahko 
obravnava na enak način.  
 
Ga. Tahan je navedla sestavine predloga, ki so bili navedeni v pozivu: navedba predlagatelja in 
njegov podpis, osebni podatki kandidata in podpisano soglasje predlaganega kandidata.  
 
G. Candellari je predlagal, da vsak od prisotnih navede tri kandidate.  
Člani Komisije so podali svoje glasove (vsak izmed njih največ trem kandidatom).  
Na podlagi glasovanja članov Komisije je g. Candellari ugotovil, da so kandidati prejeli naslednje 
število glasov: 
 
Št. Kandidat Število glasov 
1. Vida Šušteršič 2 
2. Alfonz Gričar 4 
3. Bogdana Brilj 3 
4. Jože Pucihar 3 
5. Marija Zupančič 2 
6. Karmen Starič 1 
7. Uroš Majerle 0 
8. Nino Zajc 1 
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G. Candellari je navedel, da so največ glasov prejeli naslednji kandidati: 

1. Alfonz Gričar (4 glasovi) 
2. Bogdana Brilj (3 glasovi) 
3. Jože Pucihar (3 glasovi). 

 
Po končani razpravi je g. Candellari na glasovanje dal naslednji 
 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da za člane Sveta Osnovne šole Trebnje imenuje: g. Alfonza Gričarja, go. Bogdano 
Brilj in g. Jožeta Puciharja. 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 1 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod točko Razno je g. Candellari vse prisotne obvestil, da je v skladu z Pravilnikom o uporabi 
službenih vozil Občine Trebnje, kot predsednik Komisije podpisal pogodbo z županom - pogodbo o 
uporabi službenega vozila, ki ga lahko uporablja tudi v zasebne namene, skladno z veljavno 
zakonodajo.  
 
Ga. Smuk je prosila da se pripravi seznam, od začetka mandata pa do danes, za vsa potrjena 
imenovanja oziroma seznam predlogov, ki so prišli na Komisijo in so bili potrjeni (oz. da se posreduje 
zapisnike Komisije, iz katerih je to razvidno). 
 
Sledila je razprava o tem ali naj se pri imenovanjih v različne organe (sveti zavodov, ipd.) upošteva 
(tudi) volilni rezultat. 
 
G. Korbar je znova odprl temo na obrazložitev predloga kandidatov. Večina se je strinjala, da je 
potrebna obrazložitev, saj se na podlagi navedenega oceni, ali je kandidat zares primeren za 
opravljanje funkcije. Pomanjkljiva obrazložitev pa ne sme biti razlog za zavrženje (neobravnavo) 
predloga.  
 
Ob 17.00 uri je na sejo prišel g. Branko Veselič. 
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Po končani razpravi je je g. Candellari dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
V vseh razpisih, ki jih bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavila 
odslej, se v pozivu kot obvezna sestavina predloga zahteva tudi kratka obrazložitev 
(predloga).  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 0 

 
                                                                                  Sklep je bil sprejet. 

 
G. Kaplan je v nadaljevanju predlagal, da za vsa imenovanja velja volilni rezultat oziroma se 
upošteva volilni rezultat. S predlogom g. Kaplana se je strinjala tudi ga. Smuk. G. Kaplan je predlagal, 
da se o tem izvede glasovanje. Nekateri člani komisije so imeli pomisleke ali je smiselno sprejeti 
sklep ob koncu mandata.  
 
Ga. Smuk je sejo zapustila ob 17.05 uri. 
 
Po končani razpravi je g. Candellari na glasovanje dal naslednji 
 
SKLEP: Pri nadaljnjih imenovanjih Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
upošteva tudi volilni rezultat.  

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 1 
PROTI so glasovali: 1 

 
Sklep ni bil sprejet. 

 
Dnevni red seje Komisije je bil izčrpan, predsednik Komisije, g. Candellari je sejo zaključil ob 17.15 
uri.  
 
 
 
Zapisala: 
Aleksandra Blagovič, l. r.       Miran Candellari, l. r. 
svetovalka - pripravnica                           predsednik 


