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ZAPISNIK 

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

ki je bila v sredo, 20. februarja 2019, 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  
  
Odstotni člani: mag. Gregor Kaplan 
  
Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor OU, mag. Klavdija Tahan in Nives Vavtar – 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 šest članov Komisije. 
 
Uvodoma je pojasnil, da je bilo članom Komisije po elektronski pošti posredovano gradivo za 
obravnavo točk dnevnega reda od 2. do 4. točke. 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 3. seje Komisije z dne 30. 1. 2019 
2. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Trebnje 
3. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje 
4. Imenovanje članov Posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske 

skupnosti 
5. Določitev delovne uspešnosti za župana in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega 

dopusta za leto 2019, za župana Alojzija Kastelica  
6. 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 
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Komisije z dne 30. 1. 2019 

 
Na zapisnik 3. seje ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je predsednik, g. Korbar 
na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Zapisnik 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 30. 1.  
2019 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 Občinske volilne komisije Občine Trebnje 

 
G. Korbar je povedal, da v skladu z določbami ZLV občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik 
in trije člani ter njihovi namestniki. Povedal je še, da je bil ponovno objavljen poziv za namestnika 
člana. Go. Tahan je pozval k temu, da na kratko predstavi, kakšno je dejansko stanje. 
 
Ga. Tahan je navedla, da sta v roku prispela predloga, in sicer:  
 

predlagatelj kandidat soglasje 
1. KS ŠTEFAN Mojca Pekolj  

(namestnica člana) 
da 

2. JEVNIKAR ANDREJ  Tanja Jamnik Grm 
(namestnica člana) 

da 

 
G. Korbar je najprej ugotovil, da je prispelo zadostno število predlogov.  
 
G. Lobe je v razpravi izpostavil, da se slabo pozna predlagane kandidatke, predvsem kandidatko 
predlagatelja Jevnikar Andreja. G. Longar je izpostavil, da ne pozna kandidatk in predlagal, da bi se 
kandidati v prihodnje prišli osebno predstavit. G. Korbar je izpostavil, da ne podpira predloga, da bi 
kandidati v prihodnje prihajali sem in se osebno predstavili, tudi v prejšnjih mandatih tovrstne prakse 
(da bi se kandidati osebno predstavili na sejah Komisije) ni bilo. Ga. Pepelnak je pripomnila, da je 
bil v preteklosti potrjen kandidat, ki se ga ni poznalo in, da je delo opravljal dobro.  
 
G. Korbar je predlagal način glasovanja in sicer, da se glasuje na način, da vsak član Komisije poda 
en pozitiven glas, s čimer so se člani Komisije strinjali.  
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Na podlagi glasovanja članov Komisije je g. Korbar ugotovil, da sta kandidata prejela naslednje 
število glasov: 
 
Št. Kandidat Število glasov 
1. Mojca Pekolj   4 
2. Tanja Jamnik Grm 2 

 
Predsednik Komisije, g. Korbar je na glasovanje dal naslednji  
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da za manjkajočo članico Občinske volilne komisije Trebnje imenuje go. Mojco 
Pekolj. 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje 

 
G. Korbar je pojasnil, da je bil ponovno objavljen poziv za predsednika posebne občinske volilne 
komisije in namestnika predsednika.  
 
Ga. Tahan je povedala, da je v roku prispel le predlog za namestnika predsednika, za predsednika 
pa ne. 
 
Ga. Tahan je navedla prispel predlog, in sicer: 
 

predlagatelj kandidat soglasje 
1. SILVO PERKO Suzana Perko 

(namestnica predsednika) 
da 

 
G. Korbar je povedal še, da tudi po ponovnem pozivu za imenovanje članov občinske volilne komisije 
manjka predlog za predsednika.  
 
Predsednik Komisije, g. Korbar je predlagal, da se pozove vse svetniške skupine, da do naslednje 
seje Občinskega sveta pripravijo predloge oz. predlog za predsednika POVK. 
 
Predsednik Komisije, g. Korbar je na glasovanje dal naslednja sklepa: 

1. SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da za namestnico predsednika Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje 
imenuje go. Suzano Perko.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 
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2. SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse svetniške skupine, da do 
naslednje seje Občinskega sveta pripravijo predloge oz. predlog za predsednika POVK. 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje članov Posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti 

 
G. Korbar je povedal, da je bil ponovno posredovan poziv za imenovanje dveh članov (članov 
Občinskega sveta) v to delovno telo. 
 
Ga. Tahan je povedala, da v roku ni bilo posredovanih predlogov, je bil pa naknadno posredovan 
predlog (eno uro pred sejo Komisije). 
 
Ga. Tahan je navedla prispeli predlog, in sicer:  
 

predlagatelj kandidat soglasje 
1. ŽUPANOVA LISTA Nada Pepelnak  da 

 
G. Korbar je predlagal da se pridobi še en predlog in odprl razpravo.  
 
G. Lobeta je zanimalo ali je mogoče pridobiti zapisnike sej in kako pogosto se je sklicevalo seje. Ga. 
Tahan mu je odgovorila, da zapisnikov nismo pridobili. G. Korbar je odgovoril, da v zakonu ni 
predpisana pogostost sklicevanja seje. G. Zajca je zanimalo kakšne so naloge te komisije. G. Korbar 
je pojasnil, da so naloge zakonsko predpisane. G. Pirc je odgovoril, da sta bili seji dve, da pa še 
pridobivamo zapisnike, saj so bili shranjeni na prenosnem računalniku nekdanje vodje Oddelka za 
družbene in gospodarske dejavnosti. 
Go. Pepelnak je zanimalo kdo so bili člani. G. Pirc ji je odgovoril, da sta bila člana imenovana izmed 
članov Občinskega sveta Špela Smuk in Alojz Špec.  
 
Predsednik Komisije, g. Korbar je na glasovanje dal naslednja sklepa: 
 

1. SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da imenuje člane v Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti, in sicer:  
go. Nado Pepelnak.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 
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2. SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse svetniške skupine, da do 
naslednje seje pripravijo predloge oz. predlog za člana Komisije za spremljanje položaja 
romske skupnosti. 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Določitev delovne uspešnosti za župana in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega 
dopusta za leto 2019, za župana Alojzija Kastelica  

 
G. Korbar 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 več dni letnega dopusta. 
Poudarila je, da interventna zakonodaja ne omejuje več višine letnega dopusta, 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. 
 
G. Korbar je predlagal, da člani komisije ocenijo delo župana. 
V razpravi je g. Korbar predlagal, da vsak član Komisije pove svoje mnenje o delu župana in 
predlagal metodologijo ocenjevanja, tj. da vsak član Komisije oceni delovno uspešnost župana z 
ocenami od 1 do 5. Predlagane ocene se bodo seštele in delile s številom članov, rezultat pa se bo 
potem matematično zaokrožil. Člani Komisije so se z navedenim strinjali. 
 
Predsednik Komisije, g. Korbar je na glasovanje dal naslednji 
 
SKLEP:  
Ocenjuje se z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 5 pomeni 3 dni dopusta, ocena 4 pomeni 2 
dni dopusta in ocena 3 pomeni 1 dan dopusta.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
V nadaljevanju je vsak član Komisije podal oceno dela župana in sicer: 
- g. Korbar je ocenil delo župana z oceno odlično – 5,  
- g. Lobe je ocenil delo župana z oceno zelo dobro - 4, 
- g. Ostanek je ocenil delo župana z oceno zelo dobro -4, 
- ga. Pepelnak je ocenila delo župana z oceno odlično- 5,  
- g. Zajc je ocenil delo župana z oceno dobro -3 in  
- g. Longar je ocenil delo župana z oceno odlično -5.  
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Ga. Tahan je ocene seštela ter seštevek delila s številom glasom. Na podlagi navedenega je g. 
Korbar ugotovil, da je bil župan za svoje delo ocenjen z oceno zelo dobro (4), upoštevaje pravila 
zaokroževanja decimalnih števil. G. Korbar je na podlagi ocene ugotovil, da županu za delovno 
uspešnost pripadeta dva dneva letnega dopusta. 
 
Predsednik Komisije, g. Korbar je na glasovanje dal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ocenjuje delo župana z oceno zelo 
dobro (4). 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
Po ugotovitvi delovne uspešnosti je g. Korbar, 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 2019 v višini 42 dni. 
 

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 
Razno 

 
Ga. Pepelnak je pod točko Razno navedla, da ne pozna prakse, da bi posamezniki predlagali 
kandidate. G. Korbar je odgovoril, da je bil dan poziv vsem- tudi zainteresirani javnosti. 
 
G. Zajc je pod točko Razno ponovno odprl razpravo o razrezu. G. Korbar je odgovoril, da bo občinska 
uprava pripravila predloge.  
 
Ga. Pepelnak je predlagala, da se najde že sestavljen predlog navodil za delo članov, imenovanih v 
različne svete zavodov, ipd. G. Pirc se je z navedenim strinjal.  
 
G. Korbar je sejo zaključil ob 17.40 uri. 
 
Zapisala: 
Nives Vavtar, mag. inž. kraj. arh.,  l. r.     dr. Jože Korbar,  l. r.  
svetovalka III         predsednik  
 


