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ZAPISNIK 

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

ki je bila v sredo, 12. decembra 2018, ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
Prisotni člani: dr. Jože Korbar – predsednik, Leon Lobe, Franci Ostanek, Nada Pepelnak, 

Nino Zajc, Branko Longar in mag. Gregor Kaplan 
  
Odstotni člani: / 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor Občinske uprave in Andreja Perc – Občinska uprava 

 
 
Sejo je vodil dr. Jože Korbar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 
ob 17.00 ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih vseh sedem članov Komisije. 
 
Uvodoma je pojasnil, da je bilo članom Komisije po elektronski pošti posredovano gradivo za 
obravnavo točk dnevnega reda ob 1. do 6. točke. Na mizo pa je bilo svetnikom dano tudi gradivo 
(tabele po prejetih predlogih), ter gradivo za obravnavo 7. in 8. točke dnevnega reda.  
 
V nadaljevanju je predsednik Komisije člane pozval k podaji predlogov za dopolnitev oziroma 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. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Komisije z dne 5. 12. 2018 
2. Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje: 

a) Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo 
b) Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 
c) Odbor za proračun in finance 
d) Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 

3. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje 
4. Imenovanje članov v Komisijo za podelitev priznanj 
5. Imenovanje predstavnikov v Komisijo za mladinska vprašanja 
6. Imenovanje članov v Uredniški svet Glasila občanov  
7. Seznanitev z izjavo župana o poklicnem opravljanju funkcije 
8. Sklep o določitvi plače županu Občine Trebnje 
9. Razno 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
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PROTI so glasovali: nihče 
 

Dnevni red je bil sprejet. 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Komisije z dne 5. 12. 2018 

 
Na zapisnik 1. seje ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je predsednik, g. Korbar 
na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 5. 12.  
2018 se potrdi in sprejme.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje: 

a) Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo 
b) Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 
c) Odbor za proračun in finance 
d) Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 

 
Predsednik Komisije, g. Korbar je uvodoma povedal, da je Komisija v roku prejela predloge 
kandidatov, nekaj soglasij ni bilo predloženih. 
Pojasnil je, da so bila manjkajoča soglasja predložena do začetka seje Komisije.  
Predlagal je, da se predlogi obravnavajo po posameznih alinejah, kot je navedeno v točkah 
dnevnega reda.  
 
a) Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo ( 7 članov) 
 
Predsednik Komisije, g. Korbar, je navedel predloge kandidatov, prispeli so naslednji predlogi:  
 

predlagatelj kandidat soglasje 
1. DROT-ZA RAZVOJ Simon Erjavec da 
2. DROT-ZA RAZVOJ Tomaž  Praznik da 
3.SMC-STRANKA 
MODERNEGA CENTRA 

Vida Šušterčič da 

4.SLS-SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

Alojz Špec da 

5.ZL-DSD-ZDRUŽENA 
LEVICA– 
DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA 

Darko Pekolj da 

6. ŽUPANOVA LISTA Andrej Jevnikar da 
7.SDS-SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Franci Kepa da 
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Podpisano soglasje h kandidaturi za kandidata g. Kepe je bilo predloženo neposredno pred sejo 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Pri odboru, ki šteje sedem (7) članov se predsednik in trije (3) člani imenujejo izmed članov sveta, 
ostali pa se imenujejo izmed občanov. 
 
V razpravi je g. Zajc izpostavil soglasja, ki niso bila predložena skupaj s predlogom.  
G. Korbar je podal informacijo, da so bila vsa podpisana soglasja h kandidaturam, ki jih stranka SDS 
ni predložila skupaj s predlogom, pravočasno vložena.  
Pojasnil je, da je že na obrazcu Soglasje k predlogu kandidature navedeno, da se podpisano 
soglasje h kandidaturi lahko predloži najkasneje do seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Kasnejše vloge bodo obravnavane kot nepopolne (prepozno vložene) in kot take ne 
bodo upoštevane. Tako prakso je imela Komisija tudi že v prejšnjem mandatu.  
 
  
b) Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo  (7 članov) 
 
V nadaljevanju je predsednik Komisije, g. Korbar, navedel predloge kandidatov, in sicer so prispeli 
naslednji predlogi:  
 

predlagatelj kandidat soglasje 
1. DROT-ZA RAZVOJ Špela Smuk da 
2. DROT-ZA RAZVOJ Marija Zupančič da 
3.SLS-SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

Ana Moder da 

4.SLS-SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

Marjana Kužnik  da 

5. ŽUPANOVA LISTA Nada Pepelnak da 
6.NSI – NOVA 
SLOVENIJA-
KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 

Majda Gazvoda da 

7.SDS-SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Jože Avguštinčič da 

 
Podpisano soglasje h kandidaturi za kandidata g. Avguštinčiča je bilo predloženo do seje Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Pri odboru, ki šteje sedem (7) članov se predsednik in trije (3) člani imenujejo izmed članov sveta, 
ostali pa se imenujejo izmed občanov. 
 
c) Odbor za proračun in finance (5 članov) 
 
Predsednik Komisije, g. Korbar, je navedel predloge kandidatov, in sicer so prispeli naslednji 
predlogi:  
 

predlagatelj kandidat soglasje 
1. DROT-ZA RAZVOJ Tanja Cesar da 
2. DROT-ZA RAZVOJ Mojca Povhe da 
3.SLS-SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

dr. Jože Korbar da 
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4.SDS-SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Bogdana Brilj da 

5.SDS-SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Tatjana Dokl da 

 
 
Podpisani soglasji h kandidaturama za kandidatki go. Brilj in go. Dokl je bilo predloženo do seje 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Pri odboru, ki šteje pet (5) članov se predsednik in dva (2) člana imenujeta izmed članov 
občinskega sveta, ostali pa izmed občanov. 
 
d) Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo (5 članov) 
 
Predsednik Komisije, g. Korbar, je navedel predloge kandidatov, in sicer so prispeli naslednji 
predlogi:  
 

predlagatelj kandidat soglasje 
1. DROT-ZA RAZVOJ Mateja Povhe da 
2.SMC-STRANKA 
MODERNEGA CENTRA 

Vida Šušterčič da 

3.ŽUPANOVA LISTA Silvo Zupančič da 
4.NSI – NOVA 
SLOVENIJA-
KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 

Branko Longar da 

5.SDS-SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Bogdana Brilj da 

 
Podpisano soglasje h kandidaturi za kandidatko go. Brilj je bilo predloženo do seje Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
Pri komisiji za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo se vsi člani imenujejo izmed članov 
občinskega sveta. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsednik Komisije, g. Korbar na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine 
Trebnje v: 
 
a) Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo imenuje naslednje člane:  

- Andrej Jevnikar (Županova lista) - predsednik 
- Simon Erjavec (DROT) - član 
- Tomaž Praznik (DROT) - član  
- Vida Šušterčič (SMC) - članica 
- Alojz Špec (SLS) - član  
- Darko Pekolj (ZL - DSD) – član 
- Franci Kepa (SDS) – član. 

 
 
b) Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo imenuje naslednje člane: 

- Špela Smuk (DROT) - predsednica 
- Marija Zupančič (DROT) - članica 
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- Ana Moder (SLS) - članica  
- Marjana Kužnik (SLS) - članica 
- Nada Pepelnak (Županova lista) – članica   
- Majda Gazvoda (NSi) – članica 
- Jože Avguštinčič (SDS) – član. 

 
c) Odbor za proračun in finance imenuje naslednje člane: 

- Bogdana Brilj (SDS) - predsednica 
- Tanja Cesar (DROT) – članica   
- Mojca Povhe (DROT) - članica  
- dr. Jože Korbar (SLS) - član  
- Tatjana Dokl (SDS) – članica.  

 
d) Komisijo za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo imenuje naslednje člane: 

- Mateja Povhe (DROT) – predsednica 
- Vida Šušterčič (SMC) – članica  
- Silvo Zupančič (Županova lista) – član 
- Branko Longar (NSi) – član 
- Bogdana Brilj (SDS) – članica  

 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje 

 
Predsednik Komisije je povedal, da je predlaganih predlogov več kot je bilo dogovorjeno oz. je eden 
več.  
G. Kaplan je podal informacijo, da je stranka ZL – DSD podala predlog za zamenjavo za 
predsedniško mesto, s članstvom v Komisiji za priznanja. Dejal je, da celotna kredibilnost 
Nadzornega odbora ne bo dobra, da ga nadzira župan. Poudaril je, da je funkcija nadzora 
elementarna, zato so predlagali zamenjavo z Županovo listo, vendar dogovor ni bil sklenjen. 
 
Predsednik Komisije, g. Korbar je naveden predloge kandidatov, ki so prispeli: 
 

predlagatelj kandidat soglasje 
1. SD – SOCIALNI 
KANDIDATI 

Tjaša Benedičič da 

2. DROT-ZA RAZVOJ mag. Vesna Zupančič 
Klarič 

da 

3. SLS-SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

Matejka Kukenberger da 

4.ZL-DSD-ZDRUŽENA 
LEVICA – 
DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA 

Karmen Starič da 

5. ŽUPANOVA LISTA Milena Marija Ratajc da 
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6. SDS-SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Boštjan Koncilja da 

 
 
Podpisano soglasje h kandidaturi za kandidata g. Koncilja je bilo predloženo do seje Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Pojasnil je še, da članstvo v komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine 
ali z delom v občinski upravi. 
 
Predsednik Komisije, g. Korbar je predlagal, da se izvede glasovanje ali se komisija strinja s predlogi, 
ki je bil usklajen, predlog pod točko 4 pa se izloči, ker ni bil usklajen. Predsednika izberejo člani 
Nadzornega odbora med seboj.  
 
V nadaljevanj je ga. Pepelnak povedala, da o dogovoru z županom ni seznanjena in predlagala, da 
se držijo dogovora, ki je bil sprejet na usklajevalnem sestanku, 28. 11. 2018.  
  
Po kratki razpravi je g. Korbar na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine 
Trebnje v Nadzorni odbor Občine Trebnje imenuje naslednje člane:  

- Tjaša Benedičič (SD)  
- mag. Vesna Zupančič Klarič (DROT)  
- Matejka Kukenberger (SLS)  
- Milena Marija Ratajc (Županova lista) 
- Boštjan Koncilja (SDS).  

 
Predsednika izvolijo sami na prvi seji.  
   

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: 1 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
Predsednik Komisije, g. Korbar je na glasovanje podal še naslednji: 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da je bil podan dodatni 
predlog, ki ni bil usklajen, ker do dokončnega dogovora z deležniki ni prišlo.  
 

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 Komisijo za podelitev priznanj 

 
G. Korbar, je povedal, da Komisijo za podelitev priznanj sestavlja sedem (7) članov s področja 
gospodarskih in družbenih dejavnosti, od tega so štirje (4) člani imenovani izmed članov občinskega 
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sveta, trije (3) pa izmed občanov. Mandat članov komisije je vezan na mandat članov občinskega 
sveta. 
 
Navedel je prispele predloge kandidatov, in sicer:  
 

predlagatelj kandidat soglasje 
1. DROT-ZA RAZVOJ Leon Lobe da 
2. DROT-ZA RAZVOJ Saša Gognjavec da 
3. SLS-SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

Blaž Ovnik da 

4. ZL-DSD-ZDRUŽENA 
LEVICA – 
DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA 

mag. Gregor Kaplan da 

5. SDS-SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Franc Mulh da 

6.ŽUPANOVA LISTA Marija Prosenik da 
7.ŽUPANOVA LISTA  Nada Pepelnak da 

 
Podpisano soglasje h kandidaturi za kandidata g. Mulha je bilo predloženo do seje Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
V razpravi je g. Kaplan povedal, da predlog ni kot je bil dogovorjen v razrezu.  
G. Longar je pojasnil, da je bil dogovor stranke NSi in Županove liste realiziran. Po usklajenem 
dogovoru pa predsedniško mesto pripada Županovi listi.  
 
G. Kaplan je povedal, da Županova lista vodi Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo. Po novem 
dogovoru pa je prišlo do spremembe, saj bo sedaj imela dve predsedniški mesti.  
 
G. Korbar je povedal, da Komisija odloča o tem, kar ima na mizi.  
Predlagal je, da se glasuje o naslednjem  
SKLEPU:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine Trebnje 
v Komisijo za podelitev priznanj imenuje naslednje člane:  
- Nada Pepelnak (Županova lista) – predsednica   
- Leon Lobe (DROT) - član  
- Saša Gognjavec (DROT) - članica 
- Blaž Ovnik (SLS) - član 
- mag. Gregor Kaplan (ZL - DSD) - član 
- Franc Mulh (SDS) - član 
- Marija Prosenik (Županova lista) – članica. 
 
G. Kaplan je proceduralno predlagal, da se glasuje o sestavi komisije in nato o predsedniku, saj ni 
tako kot je bilo dogovorjeno.  
 
Predsednik Komisije je v nadaljevanju povedal, da Komisija ugotavlja, da predlog ni tak kot je bil 
dogovorjen, zato je predlagal, da se glasuje dvostopenjsko.  
 
Ga. Pepelnak je povedala, da je dogovor usklajen s stranko NSi, ne vidi razloga za dvostopenjsko 
glasovanje.  
 
Predsednik Komisije, g. Korbar je na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri tej točki opravi dvostopenjsko glasovanje. 
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Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 3 
PROTI so glasovali: 4 

 
Sklep ni bil sprejet. 

 
G. Korbar je na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet Občine 
Trebnje v Komisijo za podelitev priznanj imenuje naslednje člane:  

- Nada Pepelnak (Županova lista) – predsednica   
- Leon Lobe (DROT) - član  
- Saša Gognjavec (DROT) - članica 
- Blaž Ovnik (SLS) - član 
- mag. Gregor Kaplan (ZL - DSD) - član 
- Franc Mulh (SDS) - član 
- Marija Prosenik (Županova lista) – članica.  

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: 3 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
G. Kaplan je izrazil protest zaradi neizvajanja dogovorjenih zadev in sejo ob 17.50 uri zapustil.  
 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje predstavnikov v Komisijo za mladinska vprašanja 

 
G. Korbar je uvodoma pojasnil, da Odlok o mladini Občine Trebnje v 13. členu določa, da se za 
celovito obravnavo mladine in mladinskega sektorja v občini ustanovi Komisija za mladinska 
vprašanja. Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. 
Komisijo sestavljata dva (2) člana občinskega sveta, ki ju predlaga občinski svet, štirje (4) 
predstavniki mladih, ki jih predlaga Mladinski svet in en (1) predstavnik občinske uprave, ki ga 
predlaga direktor. 
 
Navedel je prispele predloge, in sicer: 
 

predlagatelj kandidat soglasje 
1. SD – SOCIALNI 
DEMOKRATI 

Nino Zajc da 

2. DROT-ZA RAZVOJ Miha Sever da 
3. Miha Zupančič Miha Zupančič da 
4. Jan Murgelj Jan Murgelj da 
5. Matej Novak Matej Novak  da 
6. Andrej Šeligo Andrej Šeligo da 
7.   

 
G. Korbar je povedal, da je bilo ugotovljeno, da je namesto TREMS-a (ki bi moral biti predlagatelj)  
predlagal vsak sebe.  
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G. Zajc je pojasnil, da je prišlo do napake predlagatelja. Kontaktiral bo predlagatelja, da do seje 
dobimo predloge.  
G. Korbar je še povedal, da tudi direktor ni predlagal predstavnika občinske uprave, zato predlaga, 
da se ga pozove, da so seje Občinskega sveta predlaga kandidata.  
 
Razprave ni bilo, zato je g. Korbar na glasovanje podal naslednja 
SKLEP-a:   

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet 
potrdi sestavo Komisije za mladinska vprašanja.  

 
Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da občinska uprava 

pozove TREMS in direktorja uprave, da do seje dopolni manjkajoče informacije.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov v Uredniški svet Glasila občanov 

 
G. Korbar je povedal, da Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo Občanov« v 11. členu določa, 
da politične stranke in samostojno izvoljeni svetniki, zastopani v občinskem svetu imenujejo po 
enega predstavnika v uredniški svet (devet predstavnikov), enega predstavnika občinske uprave pa 
imenuje v svet župan. 
Navedel je prispela imenovanja: 

 
predlagatelj kandidat soglasje 
1. SD – SOCIALNI 
KANDIDATI 

Mitja Hren da 

2. DROT-ZA RAZVOJ Vanja Jakopin da 
3. SMC-STRANKA 
MODERNEGA CENTRA 

Darinka Krevs da 

4. SLS-SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

Milan Žnidaršič da 

5. ZL-DSD-ZDRUŽENA 
LEVICA – 
DEMOKRATIČNA 
STRANKA DELA 

Franc Brane Praznik da 

6. ŽUPANOVA LISTA Mojca Smolič da 
7. NSI – NOVA 
SLOVENIJA-
KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 

Petra Smolič da 

8. ROMSKO DRUŠTVO 
ROMANO DROM 

Vida Hočevar da 



Zapisnik 2. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

10 
 

9. SDS-SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

Mateja Grebenc Kepa da 

 
Podpisano soglasje h kandidaturi za kandidatko go. Grebenc Kepa je bilo predloženo do seje 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je g. Korbar na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s imenovanimi člani v 
Uredniški svet Glasila občanov in predlaga Občinskemu svetu, da se seznani z njimi.  
Vsi upravičenci za predlaganje predlogov, so predlagali svoje člane.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev z izjavo župana o poklicnem opravljanju funkcije 

 
G. Korbar je povedal, da so izjavo župana Alojzija Kastelica vsi člani komisije prejeli na mizo pred 
sejo.  
G. Pirc, direktor občinske uprave je povedal, da se je župan na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi in četrtega odstavka 28. člena Statuta Občine Trebnje, odločil za poklicno opravljanje 
funkcije župana.  
  
Razprave ni bilo, zato je g. Korbar na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z izjavo župana Občine 
Trebnje, g. Alojzija Kastelica, o poklicnem opravljanju funkcije župana. 
    

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Sklep o določitvi plače županu Občine Trebnje 

 
Predsednik Komisije, g. Korbar je podal besedo direktorju Občinske uprave, g. Pircu, ki je povzel 
sklep o določitvi plače županu Občine Trebnje, g. Alojziju Kastelicu.  
 
Razprave ni bilo, zato je g. Korbar na glasovanje podal naslednji 
SKLEP:  
Sprejme se Sklep o določitvi plače županu Občine Trebnje, g. Alojziju Kastelicu.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 



Zapisnik 2. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

11 
 

PROTI so glasovali: nihče 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod točko Razno je g. Lobe povedal, da se stranka DROT ne strinja, da se ne drži dogovorjenega. 
Dogovor s stranko NSi ga ne moti, le predsedniško mesto je moteče.  
G. Zajc se je z njim strinjal.  
 
V nadaljevanju je tekla razprava o tem, kaj storiti v primeru, če soglasja na prispejo pravočasno.  
G. Korbar je povedal, da je proti temu, da si postavijo preveč omejujoča pravila, ampak si pustijo 
prostor, da bodo lažje delali. Možnost dopolnitve do sej občinskega sveta so se izkazale kot dobra 
rešitev.  
 
Predsednik Komisije je ponovno pozval, da se člani Komisije redno udeležujejo sej, ki bodo sklicane 
ob sredah, ob 17. uri.   
 
 
G. Korbar je sejo zaključil ob 18.10 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Andreja Perc l. r.        dr. Jože Korbar l. r.  
referent I         predsednik  
 


