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           OSNUT EK 

ZAPISNIK 

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

ki je bila v sredo, 4. aprila 2018, ob 18.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani: Miran Candellari – predsednik, Štefanija Gliha, Franci Kepa, dr. Jože Korbar 

(prišel ob 18.10 uri), mag. Gregor Kaplan, Špela Smuk in Branko Veselič   
  
Odsotni člani:  /  
  
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 18.06 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih šest članov Komisije. 
 
Predsednik Komisije je člane pozval k podaji predlogov za dopolnitev oz. umik točk iz 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 23. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 15. 2. 2018 

2. Imenovanje članov v Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje  
3. Imenovanje članov v Svet zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje 
4. Imenovanje članov v Svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje 
5. Razno.  

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 23. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
z dne 15. 2. 2018 

 
Na zapisnik 23. seje ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je predsednik, g. 
Candellari na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Zapisnik 23. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 15. 2.  
2018 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 
Imenovanje članov v Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje  

 
Predsednik Komisije, g. Candellari je predal besedo ge. Tahan, pravnici, ki je podala kratko 
obrazložitev.  
Povedala je, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredovala javni poziv, 
rok za oddajo predlogov je bil 22. 3. 2018, do 12. ure. Izpostavila je tretji odstavek 19. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, kjer je določeno, da 
predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice izmed strokovnjakov s področja dela 
zavoda, financ in pravnih zadev, pri čemer Občina Trebnje imenuje tri predstavnike. 
 
V nadaljevanju je navedla predloge, ki so prispeli v roku in sicer so prispeli naslednji predlogi: 
Št. Kandidat Predlagatelj Izobrazba  
1. Zlatka Zavrl SMC – Stranka modernega 

centra   
inž. prometa  

2. Zdenka Candellari   Županova lista   prof. kemije in fizike 
3.  Tamara Špelca 

Nagode  
SLS; OO Trebnje dipl. zgodovinarka  

4.  Emiljana Pavlin  NSi, Krščanski demokrati  visoka  
 
Ga. Tahan je še povedala, da je Komisija danes prejela umik predloga stranke NSi.  
 
V nadaljevanju je predsednik Komisije, g. Candellari izpostavil kriterije javnega poziva in predlagal, 
da se glasuje v kompletu, za predlagane tri kandidate.  
 
Člani Komisije so se strinjali, zato je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje podal 
naslednji SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da v Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje imenuje: Zlatko Zavrl, 
Zdenko Candellari in Tamaro Špelco Nagode.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov v Svet zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje 

 
Ga. Tahan, pravnica, je podala kratko obrazložitev.  
Povedala je, da članom sveta zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje 18. maja 2018 poteče mandat.  
Tudi pri imenovanjih v ta svet zavoda se zahtevajo enake strokovne kompetence, kot pri imenovanju 
v svet zavoda CIK Trebnje – imenovanje strokovnjaka s področja dela zavoda, financ in pravnih 
zadev. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je posredovala javni poziv, rok za oddajo 
predlogov je bil 22. 3. 2018, do 12. ure.   
 
V nadaljevanju je navedla prispele predloge:   
Št. Kandidat Predlagatelj Izobrazba 
1. Darinka Krevs  SMC – Stranka modernega 

centra  
ekonomski tehnik 

2. mag. Klavdija Tahan   Županova lista   univ. dipl. prav., magistrica 
znanosti 

3.  Monika Mežan SLS – Slovenska ljudska stranka  univ. dipl. prav. 
4.  Petra Smolič  NSi – Nova Slovenija – krščanski 

demokrati 
dipl. fil. in dipl. lit. komp. 

5.  Katja Radelj  SDS – Slovenska demokratska 
stranka  

magistrica zakonskih in 
družinskih študij 

 
G. Candellari je vprašal člane Komisije, ali menijo, da kateri od kandidatov ne izpolnjuje predpisanih 
pogojev za imenovanje. 
 
Tekom razprave je ga. Smuk povedala, da so vsi prejeti predlogi dobri, strokovni in se strinja, da 
niso samo pravniki.  
 
Predsednik Komisije, g. Candellari je predlagal, da vsak od prisotnih navede tri kandidate oz. da 
glasuje za tri kandidate.  
Člani Komisije so izvedli glasovanje.  
 
Na podlagi glasovanja članov Komisije je g. Candellari ugotovil, da so kandidati prejeli naslednje 
število glasov: 
Št. Kandidat Število glasov 
1. Darinka Krevs  7 
2. mag. Klavdija Tahan   3 
3.  Monika Mežan 3 
4.  Petra Smolič  0 
5.  Katja Radelj  7 

 
Sledilo je ponovno glasovanje med kandidatkama, ki sta prejeli enako število glasov (3 glasove). 
 
Št. Kandidat Število glasov 
1. mag. Klavdija Tahan   3 
2.  Monika Mežan 3 

 
Predsednik Komisije je ugotovil, da sta kandidatki ponovno prejeli po 3 glasove.  
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Po končani razpravi je g. Candellari na glasovanje dal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da v Svet zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje imenuje: Darinko Krevs in Katjo 
Radelj.  
Kot tretjo kandidatko pa Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da 
Občinski svet Občine Trebnje izbere med Klavdijo Tahan in Moniko Mežan, ki sta prejeli enako 
število glasov in do katerih se Komisija tudi po dveh glasovanjih ni mogla opredeliti. 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče  

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov v Svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje 

 
Ga. Tahan, pravnica je pojasnila, da je potrebno zaradi prenehanja mandata članom sveta zavoda 
imenovati tri (3) predstavnike. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je posredovala 
javni poziv, rok za oddajo predlogov je bil 22. 3. 2018, do 12. ure.   
 
V nadaljevanju je navedla prispele predloge:   
Št. Kandidat Predlagatelj 
1. Nino Zajc SD – Socialni demokrati  
2. Mateja Povhe Drot    
3.  Anton Zaletel  SLS – Slovenska ljudska stranka  
4.  Peter Marn SDS – Slovenska demokratska stranka 
5.  Majda Gazvoda  NSi – Nova Slovenija – krščanski 

demokrati 
6.  Rok Saje * SMC – Stranka modernega centra 

* Predlog je prispel po roku za oddajo predlogov (t.j. 29. 3. 2018). 
 
V razpravi so člani povedali, da se nekateri predlagatelji ne držijo sprejetih sklepov Komisije glede 
obrazložitve predlogov. Tudi tokrat eden od predlogov ni bil obrazložen, člani Komisije so razpravljali 
o tem ali se tak predlog sploh obravnava.  
Na prejšnji seji Občinskega sveta je g. Candellari posebej poudaril, da morajo biti predlogi 
obrazloženi.  
 
G. Candellari, predsednik Komisije je na glasovanje dal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da pet kandidatov 
izpolnjuje pogoje za obravnavo, predlog za g. Sajeta je vložen prepozno.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče  

 
Sklep je bil sprejet. 

 
Predsednik Komisije, g. Candellari je predlagal, da vsak od prisotnih navede tri kandidate oz. da 
glasuje za tri kandidate.  
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Člani Komisije so izvedli glasovanje.  
 
Na podlagi glasovanja članov Komisije je g. Candellari ugotovil, da so kandidati prejeli naslednje 
število glasov: 
Št. Kandidat Število glasov 
1. Nino Zajc 2 
2. Mateja Povhe 7 
3.  Anton Zaletel  5 
4.  Peter Marn 5 
5.  Majda Gazvoda  0 

 
Po končani razpravi je g. Candellari na glasovanje dal naslednji  
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da v Svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje imenuje: Matejo Povhe, Antona Zaletela 
in Petra Marna.  
 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče  

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod točko Razno je g. Kaplan izpostavil, da tisti, ki je na seji in se o njem glasuje ter nima glasovalne 
pravice, izloči.  
 
Ga. Smuk in g. Veselič pa sta izrazila zadovoljstvo, da so prišli dobri predlogi in da bodo sveti javnih 
zavodov naslednja štiri leta lahko uspešno delovali.  
 
Dnevni red seje Komisije je bil izčrpan, predsednik Komisije, g. Candellari je sejo zaključil ob 18.40 
uri.  
 
 
Zapisala: 
Andreja Perc, l. r.      Miran Candellari, l. r. 
referent I                          predsednik 


