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OSNUTEK

Z AP I S NI K
22. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila v sredo, 13. decembra 2017, ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Miran Candellari – predsednik, Štefanija Gliha, Franci Kepa, mag. Gregor
Kaplan, Branko Veselič

Odsotni člani:

dr. Jože Korbar in Špela Smuk

Ostali prisotni:

Janez Pirc, direktor Občinske uprave 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 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 21. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja z dne 15. 11. 2017
2. Imenovanje članov v Svet zavoda Glasbena šola Trebnje
3. Predlog Sporazuma o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi
Trebnje
4. Razno.
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
Dnevni red je bil sprejet.

Zapisnik 22. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 21. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z dne 15. 11. 2017
Na zapisnik 21. seje ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je predsednik, g.
Candellari na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 21. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 15. 11.
2017 se potrdi in sprejme.
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 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje članov v Svet zavoda Glasbena šola Trebnje
Predsednik Komisije, g. Candellari je predal besedo g. Pircu, direktorju Občinske uprave, ki je podal
obrazložitev.
Povedal je, da je Glasbena šola Trebnje posredovala dopis za imenovanje treh predstavnikov v Svet
Glasbene šole, katerih mandat bo potekel. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
je posredovala javni poziv, rok za oddajo predlogov je bil 12. 12. 2017, do 12. ure. V roku so bili
prejeti trije predlogi.
Navedel je prispele predloge in sicer so prispeli:
Št.
1.

Kandidat
Pavle Rot

2.
3.

Helena Jurše Rogelj
Tanja Benedik

Predlagatelj
NSi – Nova Slovenija
demokrati
DROT – za razvoj
ZL - DSD

– krščanski

G. Candellari je še navedel, da so vsa soglasja kandidatov predložena, en predlog pa nima
obrazložitve.
V razpravi je g. Veselič izpostavil, da predlogi stranke SMC velikokrat izpadejo, ne dobijo podpore,
povedal je, da je določene člane minilo, da bi sploh podali predlog, oz. kandidirali za določene
funkcije. Tudi v tem primeru niso predlagali kandidata, ker je prevladalo mnenje, da predlog ne bo
dobil zadostne podpore. G. Kaplan je bil enakega mnenja.
G. Kepa je izpostavil, da bi morali mesta razdeliti glede na volilni rezultat, kolikor procentov dobiš,
toliko mest pripada in seveda strokovnost.
G. Candellari je v nadaljevanju še enkrat povedal, da en predlog ni obrazložen, vendar kandidata
vsi člani poznajo, zato je predlagal, da se glasuje o vseh treh kandidatih v paketu.
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 Glasbene šole Trebnje imenuje: g. Pavla Rota, go. Heleno Jurše
Rogelj in go. Tanjo Benedik.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
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Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 5
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sporazuma o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi
Trebnje
Obrazložitev predloga Sporazuma o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi
Trebnje je podal direktor Občinske uprave, g. Pirc in povedal, da v občinah Mirnske in Temeniške
doline obstaja že nekaj let potreba po zaposlitvi delavca na Gasilski zvezi Trebnje. Potreben obseg
del in nalog, ki jih je dolžna izvajati Gasilska zveza Trebnje, se je v nekaj zadnjih letih zelo povečal,
tako da ni več mogoče zagotavljati kvalitetnega dela preko podjemne pogodbe, in sicer iz več
razlogov:
- stroški podjemne pogodbe (prispevki in davki) so zelo visoki;
- dela in naloge je potrebno izvajati vsakodnevno.
Iz teh razlogov so se župani Občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert sestali že v
lanskem letu, na temo zaposlitve v Gasilski zvezi. Glede na predlog predsednika Gasilske zveze
Trebnje, da je zaposlitev delavca za nedoločen čas nujno potrebna, so se strinjali vsi prisotni župani.
Gasilska zveza Trebnje je ob pomoči zunanjega svetovalca za pripravo potrebne dokumentacije za
zaposlitev delavca, dne 8. 11. 2017 pripravila in sprejela sklep številka 88/17 z dne 8. 11. 2017, s
katerim se v letu 2018 izvede zaposlitev enega delavca za opravljanje tajniško administrativnih del
ter drugih potrebnih nalog za nedoločen čas, in sicer za potrebe izvajanja del in nalog, ki so potrebne
za nemoteno delovanje zveze in društev kot njenih članov. Vse pravice in obveznosti delavca se
določijo na podlagi smiselne uporabe delovno pravnih predpisov, ki se v javnem sektorju uporabljajo
za dejavnost gasilstva. Gasilska zveza Trebnje je sprejela tudi akt o organizaciji in sistematizaciji
delovnega mesta v Gasilski zvezi Trebnje, v katerem se določi strokovno-tehnično delovno mesto
glede na organizacijo, določeno s Statutom Gasilske zveze Trebnje. Določeni so tudi pogoji za
zaposlitev delavca in katalog delovnih mest, ki podrobno opredeljuje naziv delovnega mesta,
zahtevane pogoje, plačne razrede, delovni čas in opis del in nalog.
Letna višina obveznosti za plače in prispevke, vezane na eno zaposlitev, kot je planirana v sprejetih
aktih Gasilske zveze Trebnje je ocenjena v višini 21.000,00 EUR.
V razpravi je g. Candellari povedal, da se mu zdi prav, da se zaposli nekoga, ki bo opravljal vsa ta
dela, ki so potrebna.
Razprave ni bilo, zato je g. Candellari na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme predlog Sporazuma o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na
Gasilski zvezi Trebnje v predlaganem besedilu.
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.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. Kaplan je v predlagal, da za vsa imenovanja velja volilni rezultat oziroma se upošteva volilni
rezultat in izbor mest po sistemu verige. Volilni rezultat bo določil kdo bo naslednji na vrsti.
G. Kaplan je predlagal, da se o tem izvede glasovanje. Nekateri člani komisije so imeli pomisleke ali
je smiselno sprejeti sklep ob koncu mandata.
V nadaljevanju je g. Kaplan izpostavil sejo sveta Osnovne šole Trebnje, ki naj bi bila 21. 12. 2017,
zanimalo ga je ali se je bodo udeležili novi člani sveta, obravnavala se bo prostorska problematika.
G. Candellari je izpostavil, da je proti političnemu kadrovanju in proti strankarskim kvotam.
V nadaljevanju je g. Pirc podal obrazložitev glede gradiva oz. pravilnika, ki je bil v preteklosti v
pripravi, vendar ni bilo interesa za sprejem, navodila za predstavnike občine, kaj naj delajo. Izpostavil
je tudi, da je trajalo dolgo časa, da so javni zavodi sploh začeli pošiljati zapisnike sej Svetov, vabil
na seje pa Občina sploh ne dobi.
Člane Komisije je seznanil z dogajanjem pri imenovanju ravnatelja v Osnovni šoli Veliki Gaber, v
lanskem letu.
G. Kaplan je predlagal, da se vse predstavnike lokalne skupnosti pozove, da so pri svojem odločanju
samostojni, da občina ne vpliva, vsaj enkrat letno naj poročajo, ter pošiljajo informacije o delu.
G. Candellari je predlagal, da se v naslednjem mandatu sprejme pravilnik, kjer bi se določilo neka
navodila za delo predstavnikov občine. G. Kepa je dejal, da naj se pripravi tako kot imajo že nekatere
občine.
G. Kaplan je predlagal, da se sprejme sklep, da se pri imenovanjih članov v svete zavodov, z letom
2018 upošteva volilni rezultat in mesta upošteva po sistemu verige.
Člani so bili soglasni, da naj se to uveljavi z naslednjim mandatom.
Po končani razpravi je g. Candellari na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Pri imenovanjih članov v Svete zavodov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, v letu 2018 upošteva tudi volilni rezultat in mesta upošteva po sistemu verige.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 1
PROTI so glasovali: 1
Sklep ni bil sprejet.
G. Kaplan je v nadaljevanju predlagal, da župan pred nastopom funkcije imenovanja pozove
imenovane člane na sestanek z občino, da se z njimi pogovori, da so pri svojem delu samostojni, da
vsaj enkrat letno poročajo o svojem delu.
V nadaljevanju je g. Candellari na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga županu, da pripravi Navodilo
o delu članov predstavnikov javnih zavodov.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 3
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.

Dnevni red seje Komisije je bil izčrpan, predsednik Komisije, g. Candellari je sejo zaključil ob 17.52
uri.

Zapisala:
Andreja Perc, l. r.
referent I

Miran Candellari, l. r.
predsednik
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