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OSNUTEK

Z AP I S NI K
5. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila v sredo, 28. avgusta 2019, ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Branko Longar, mag. Gregor Kaplan, Franci Ostanek, Nada Pepelnak, Nino
Zajc

Odstotni člani:

dr. Jože Korbar, Leon Lobe (opravičeno)

Ostali prisotni:

Janez Pirc, direktor OU, Gorazd Koračin in Andreja Perc – Občinska uprava

Sejo je po pooblastilu predsednika dr. Jožeta Korbarja, št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019, vodil
Branko Longar, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in ob 17.00 ugotovil
sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih pet članov Komisije.
Uvodoma je pojasnil, da je bilo članom Komisije po elektronski pošti posredovano gradivo za
obravnavo točk predlaganega dnevnega reda. Pozval je člane Komisije 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 4. seje Komisije z dne 21. 2. 2019
2. Prenehanje mandata člana Občinskega sveta Občine Trebnje
3. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
4. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Skupščino javnega podjetja Komunala
Trebnje d.o.o.
5. Poročila o volilni kampanji za lokalne volitve 2018
6. 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.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Komisije z dne 21. 2. 2019
Na zapisnik 4. seje Komisije ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je g. Longar na
glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 21. 2.
2019 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
Prenehanje mandata člana Občinskega sveta Občine Trebnje
G. Koračin, višji svetovalec, je podal kratko obrazložitev in povedal, da je Občinski svet Občine
Trebnje na svoji 1. konstitutivni seji dne 5. 12. 2018 med drugim potrdil tudi mandat članu
Občinskega sveta – predstavniku romske skupnosti, Matiji Hočevarju, ki je bil izvoljen po večinskem
sistemu.
V začetku avgusta 2019 je omenjeni član Občinskega sveta umrl in s tem izgubil volilno pravico.
Po drugem odstavku 37.a člena ZLS članu Občinskega sveta, županu in podžupanu preneha
mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Po tretjem odstavku 11. člena Statuta Občine Trebnje funkcionarju preneha mandat z dnem, ko
Občinski svet na podlagi poročila Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi,
da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa. Občinski svet
sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov.
Če članu Občinskega sveta, ki je bil izvoljen na večinskih volitvah, preneha mandat, se opravijo
nadomestne volitve. Nadomestne volitve razpiše Občinska volilna komisija najpozneje v 15 dneh po
ugotoviti Občinskega sveta o prenehanju mandata.
V kratki razpravi sta g. Zajc in ga. Pepelnak povprašala, koliko časa bo minilo do potrditve mandata
nadomestnemu članu občinskega sveta – predstavniku romske skupnosti.
G. Koračin je odgovoril, da bodo roki za izvedbo nadomestnih volitev podobni, kot so bili v lanskem
letu, ko so se izvedle redne volitve, prav tako bodo začeli teči približno enak čas kot na lanskih rednih
volitvah.
Po kratki razpravi je g. Longar na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta
Občine Trebnje.
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 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
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G. Koračin je pojasnil, da so v zahtevanem roku prispeli trije predlogi kandidatov, in sicer:
predlagatelj
SDS – SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANKA
SMC
–
STRANKA
MODERNEGA CENTRA
NSI – NOVA SLOVENIJA
KRŠČANSKI
DEMOKRATI

kandidat
Tatjana Dokl

soglasje
da

Zdenko Šalda

da

Andrej Zupančič

da

V nadaljevanju je pojasnil, da je kandidat Zdenko Šalda v prilogi soglasja navedel, da je dva mandata
že bil predstavnik Občine Trebnje v Svetu zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.
Po pregledu Statuta zavoda Dolenjske lekarne je bilo ugotovljeno, da je lahko isti predstavnik občine
imenovan v svet zavoda največ dva mandata, kar pa je g. Šalda že izpolnil.
V razpravi je g. Zajc izpostavil sklep, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu, na 31. redni seji
Občinskega sveta glede cenovne politike zavoda Dolenjske lekarne. Občinski svet je izrazil kritiko k
obstoječi cenovni politiki Dolenjskih lekarn ter zahteval ustrezna pojasnila oz. korekcijo. Zanimalo
ga je, zakaj do tega še ni prišlo oz. kaj je bilo narejeno. Glede kandidatov je dejal, da so dobri,
primerni, pričakuje pa, da bo komunikacija med članom in Občino potekala in da bo zastopali sklepe
Občinskega sveta.
Direktor je podal kratko obrazložitev, da so za drugo lekarno v Trebnjem pridobljena vsa soglasja,
da je Občina delna lastnica tega zavoda, pripravljeni so novi Odloki o ustanovitvi zavoda, saj je
obstoječ Odlok že zastarel in ga je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo. Podal je tudi informacijo
o tožbi privatne koncesionarke, ki želi na območju Občine Trebnje odpreti podružnico lekarne.
Ga. Pepelnak je povedala, da sta oba preostala predloga dobra, vendar bo podprla predlog za g.
Zupančiča, mladega Trebanjca, je pa tudi mnenja, da naj se iste osebe ne imenuje za več funkcij.
G. Longar je na glasovanje dal naslednji:
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da je predlog Stranke
modernega centra, št. 014-9/2019-5 z dne 22. 8. 2019 – kandidat Zdenko Šalda, v nasprotju z
drugim odstavkom 17. člena Statuta javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, saj je bil
kandidat že dvakrat imenovan v svet tega zavoda.
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.
G. Longar je v nadaljevanju predlagal način glasovanja in sicer 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. Longar ugotovil, da sta kandidata prejela naslednje
število glasov:
Št.
1.
2.

Kandidat
Andrej Zupančič
Tatjana Dokl

Število glasov
3
2

G. Longar je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da za predstavnika Občine Trebnje v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
imenuje Andreja Zupančiča, stanujočega Gubčeva cesta 24, Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 5
ZA so glasovali: 4
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje
d.o.o.
G. Koračin je povedal, da je bila Občina Trebnje s strani javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
obveščena, da bo članu skupščine tega javnega podjetja prenehal mandat.
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13 in 29/15) v 21.
členu določa, da skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. sestavljajo štirje predstavniki
ustanoviteljic. Predstavnike ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo občinski sveti občin ustanoviteljic,
pri čemer vsaka imenuje po enega predstavnika. Njihov mandat traja štiri leta in so po preteku
mandata lahko ponovno imenovani.
Navedel je prispele predloge, in sicer:
predlagatelj
SMC
–
STRANKA
MODERNEGA CENTRA
SD
SOCIALNI
DEMOKRATI
ALOJZIJ KASTELIC –
ŽUPAN

kandidat
Krevs Darinka

soglasje
da

Vinko Ribič

da

mag. Janez Zakrajšek

da

V razpravi je ga. Pepelnak povprašala, kakšna je bila praksa do sedaj, kdo je bil imenovan v
Skupščino. Pojasnjeno je bilo, da so bili s strani občin do sedaj praviloma imenovani zaposleni z
občin.
G. Longar je v nadaljevanju predlagal način glasovanja in sicer se glasuje na način, da vsak član
Komisije poda en pozitiven glas, s čimer so se člani Komisije strinjali.
Na podlagi glasovanja članov Komisije je g. Longar ugotovil, da so kandidati prejeli naslednje
število glasov:
Št.
1.

Kandidat
Darinka Krevs

Število glasov
0
4
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2.
3.

Vinko Ribič
mag. Janez Zakrajšek

1
4

G. Longar je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da za predstavnika Občine Trebnje v Skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje
d.o.o. imenuje mag. Janeza Zakrajška, stanujočega Rimska cesta 18 F, Trebnje.
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 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročila o volilni kampanji za lokalne volitve 2018
G. Koračin je pojasnil, da se po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in
referendumski kampanji – ZVRK-B (Uradni list RS, št. 98/13), skladno s prehodno določbo, poročila
o volilni kampanji sicer posreduje preko portala AJPES, vendar je v sprejetem Sklepu o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018 (Uradni list RS,
št. 66/18) določeno, da se organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski
svet ali za volitve za župana na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna
Občine Trebnje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. Iz
sprejetega Sklepa torej izhaja, da je, navkljub spremembi ZVRK, poročila o volilni kampanji za
lokalne volitve 2018 potrebno predložiti v seznanitev občinskemu svetu (in to ne zgolj prek portala
AJPES), na ta trenutek pa je vezan tudi začetek teka roka za delno povračilo stroškov volilne
kampanje.
Glede na navedeno se Občinskemu svetu Občine Trebnje v seznanitev posreduje poročila o volilni
kampanji za lokalne volitve 2018. Sredstva bodo organizatorjem nakazana v roku 30 dni po
seznanitvi Občinskega sveta Občine Trebnje s poročili o volilni kampanji za lokalne volitve 2018.
Razprave ni bilo, zato je g. Longar na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Trebnje, da se seznani s poročili o volilni kampanji za lokalne volitve 2018.
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 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko Razno so člani Komisije razpravljali o Dolenjskih lekarnah. G. Kaplan je izpostavil sprejeti
sklep na 31. redni seji Občinskega sveta, ki je bila 26. 9. 2018. Predlagal je, da se zavod Dolenjske
lekarne pozove k predstavitvi oblikovanja cenovne politike in se jih seznani, da je Občinski svet
izrazil nezadovoljstvo glede cenovne politike, saj je bila za določene artikle ugotovljena večja cena.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da pozove
pristojne odbore oz. komisijo, da sprovede sprejete sklepe 31. redne seje OS.
Ga. Pepelnak je izpostavila predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, ki so bila v obravnavi že v predpreteklem
mandatu, vendar niso bila sprejeta. Zanimalo jo je, ali se bo naredil kakšen korak naprej na tem
področju.
G. Kaplan se je strinjal in predlagal, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pozove Komisijo za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, da omenjena Navodila obravnava.

G. Longar je sejo zaključil ob 17.40 uri.

Zapisala:
Andreja Perc, l. r.
referent I

po pooblastilu predsednika
št. 032-3/2018-57, z dne 16. 7. 2019
Branko Longar, l. r.
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