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Dat um:  16 .  2 .  2 01 8  

   

           OSNUT EK 

ZAPISNIK 

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

ki je bila v četrtek, 15. februarja 2018, ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani: Miran Candellari – predsednik, Štefanija Gliha, dr. Jože Korbar, mag. Gregor 

Kaplan, Branko Veselič   
  
Odsotni člani:  Franci Kepa in 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 17.00 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 22. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 13. 12. 2017 

2. Določitev delovne uspešnosti za župana in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega 
dopusta za leto 2018, za župana Alojzija Kastelica  

3. Imenovanje članov v Svet zavoda CIK Trebnje  
4. Razno.  

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 22. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
z dne 13. 12. 2017 

 
Na zapisnik 22. seje ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je predsednik, g. 
Candellari na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Zapisnik 22. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 13. 12.  
2017 se potrdi in sprejme.  
 
 

 
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 
Določitev delovne uspešnosti za župana in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega 
dopusta za leto 2018, za župana Alojzija Kastelica  

 
G. Candellari je predal besedo ge. Tahan, pravnici, ki je pojasnila, da 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).  
Poudarila je, da interventna zakonodaja ne omejuje več višine letnega dopusta (kar je veljalo še v 
lanskem letu), zato je potrebno določiti delovno uspešnost župana za leto 2018, za kar je pristojna 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Pojasnila je, da kakšnih predpisanih navodil oz. kriterijev (meril) ni, Komisija slednje določi sama. V 
nadaljevanju je izpostavila kriterije ocenjevanja javnih uslužbencev, ki pa niso ravno primerni za 
ocenjevanje dela župana občine.  
Prebrala je osnutek obvestila o letnem dopustu, kot izhaja iz nadaljevanja. 
______________________________________________________________________________ 
Številka: 110-17/2011- 
Datum: 15. 2. 2018 
 
 
Na podlagi 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 
18/91, 22/91, 4/93, 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, št. 15/90, 2/91-I, 5/91, 18/91, 22/91, 4/93, 
18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU, v nadaljnjem besedilu: ZDDO) in 159. 
do 164. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) 
izdajam naslednje  
 

O B V E S T I L O  O  L E T N E M  D O P U S T U 
 
Kastelic Alojziju, roj. 30. 8. 1960, županu Občine Trebnje, se za leto 2018 določi letni dopust v višini 
_____ dni.  
 
Skupno število dni letnega dopusta je določeno po naslednjih kriterijih: 
 

delovna doba – nad 25 let 24 dni 
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zahtevnost dela 8 dni 
delovna uspešnost ___ dni 
vodenje 3 dni 
starost nad 50 let 5 dni 
SKUPAJ: ____ dni 

 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Županu, Kastelic Alojziju, se letni dopust za leto 2018 določi po kriterijih in merilih, določenih v 34., 
35. 37., 38. in 39. členu ZDDO ter 18. členu ZFDO. 
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, dopust za delovno uspešnost ___ dni. Dopust za delovno uspešnost župana 
izhaja iz odločitve Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o čemer je odločala na 
23. redni seji, 15. 2. 2018. 
 
              Miran Candellari 
                  predsednik 
______________________________________________________________________________ 
 
G. Candellari je predlagal, da člani komisije ocenijo delo župana. 
V razpravi je g. Korbar predlagal, da vsak član Komisije pove svoje mnenje o delu župana, prav tako 
je g. Kaplan povedal, da vsak določi oceno dela. Člani Komisije so se z navedenim strinjali. 
 
V nadaljevanju je vsak član Komisije podal oceno dela župana in sicer: 
- g. Veselič je ocenil delo župana z oceno dobro, 
- g. Korbar je ocenil delo župana z oceno zelo dobro, 
- g. Candellari je ocenil delo župana z oceno odlično, 
- ga. Gliha je ocenila delo župana z oceno odlično in  
- g. Kaplan je ocenil delo župana z oceno zadovoljivo (zadostno).  
 
G. Candellari je ocene seštel ter seštevek delil s številom glasom. Na podlagi navedenega je 
ugotovil, da ocena znaša zelo dobro (4), upoštevaje pravila zaokroževanja decimalnih števil. 
 
Po končani razpravi je g. Candellari, predsednik Komisije na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ocenjuje delo župana z oceno zelo 
dobro (4). 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
Po ugotovitvi delovne uspešnosti je g. Candellari, predsednik Komisije na glasovanje podal še 
naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glede na kriterije in letno oceno 
ugotavlja, da se županu Alojziju Kastelicu odmeri letni dopust za leto 2018 v višini 42 dni. 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 5 
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ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov v Svet zavoda CIK Trebnje 

 
G. Candellari je uvodoma izpostavil, da je razočaran nad predlogi in tem, da po podaljšanju roka ni 
bilo nobenih predlogov. 
 
Predsednik Komisije, g. Candellari je predal besedo ga. Tahan, pravnici, ki je podala kratko 
obrazložitev.  
 
Povedala je, da je javni zavod CIK Trebnje posredoval dopis za imenovanje treh predstavnikov v 
Svet zavoda CIK Trebnje, katerih mandat bo potekel. V tretjem odstavku 19. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je določeno, da predstavnike 
ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in 
pravnih zadev, pri čemer Občina Trebnje imenuje tri predstavnike, občine Mokronog - Trebelno, 
Mirna in Šentrupert pa vsaka po enega predstavnika.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je posredovala javni poziv, rok za oddajo 
predlogov je bil 1. 2. 2018, do 12. ure. V tem roku sta prispela dva predloga.  
Glede na to, da Občina Trebnje imenuje tri predstavnike, je predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja podaljšal rok za oddajo predlogov do 9. 2. 2018, do 12. ure.  
V podaljšanem roku za oddajo predlogov kandidatov Komisija ni prejela dodatnih predlogov.  
 
V nadaljevanju je navedla prispele predloge:   
 
Št. Kandidat Predlagatelj 
1. Bojan Koršič  DROT – za razvoj  
2. Miha Zupančič  SD Trebnje – Socialni demokrati  

 
Ga. Tahan je še povedala, da sta soglasji kandidatov predloženi. 
 
G. Candellari je poudaril, da iz priložene dokumentacije ne izhaja, da bi kandidata imela strokovne 
kompetence, ki so zahtevane, skladno z določbami Odloka. 
 
G. Korbar je povedal, da njihova stranka ni predlagala kandidatov, saj imajo dovolj poslušanja o tem 
kakšen mora biti kandidat. Njihova stranka sicer ima primernega kandidata.  
 
G. Kaplan je izpostavil, da je problem v kriterijih.  
 
G. Candellari je predlagal, da se razpis ponovi, in pozove stranke, da predlagajo strokovne predloge 
kandidatov za to funkcijo.  
 
G. Korbar se je strinjal z g. Candellarijem, da se predlaga Občinskemu svetu, da ne potrdi nobenega 
kandidata in da se postopek ponovi.  
 
Člani so tekom razprave izpostavili tudi višino sejnine za udeležbe na sejah zavodov, ki se načeloma 
ne izplačujejo. Strinjali so se, da se zadeva poenoti, in da vsi javni zavodi simbolično izplačujejo 
sejnine za udeležbo na sejah svetov zavodov.  
 
Po končani razpravi je g. Candellari na glasovanje dal naslednji 
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SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da sta na javni poziv 
prispela dva predloga, iz katerih priložene dokumentacije ni razvidno, da kandidata 
zadostujeta kriterijem javnega poziva, zato Občinskemu svetu predlaga, da ne imenuje 
nobenega od kandidatov in da Komisija za mandata vprašanja, volitve in imenovanja razpis 
ponovi.  
 

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 so člani Komisije razpravljali o tem, da v kratkem poteče mandat še dvema javnima 
zavodoma, in sicer, javnemu zavodu Zdravstveni dom Trebnje in javnemu zavodu Knjižnica Pavla 
Golie Trebnje.  
 
 
Dnevni red seje Komisije je bil izčrpan, predsednik Komisije, g. Candellari je sejo zaključil ob 17.36 
uri.  
 
 
 
 
Zapisala: 
Andreja Perc, l. r.      Miran Candellari, l. r. 
referent I                          predsednik 


