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OSNUTEK

Z AP I S NI K
6. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je bila v sredo, 4. decembra 2019, ob 16.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Branko Longar, Leon Lobe, Franci Ostanek, Nada Pepelnak, Nino Zajc

Odstotni člani:

dr. Jože Korbar (opravičeno), mag. Gregor Kaplan

Ostali prisotni:

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 16.00 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 5. seje Komisije z dne 28. 8. 2019
2. Predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper
delo policistov
3. Seznanitev s Predlogom Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje
4. 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 5. seje Komisije z dne 28. 8. 2019
Na zapisnik 5. seje Komisije ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je g. Longar na
glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 28. 8.
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
Predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo
policistov
G. Koračin je pojasnil, da je Občina Trebnje s strani Republike Slovenije, Ministrstva za notranje
zadeve, prejela poziv za predlaganje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo
policistov.
Reševanje pritožb zoper delo policistov se na MNZ izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in
sicer pooblaščenec ministra ter dva predstavnika javnosti. Predstavnike javnosti na predlog lokalnih
skupnosti imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve.
Občina Trebnje lahko glede na število prebivalcev ministru v imenovanje predlaga enega
predstavnika javnosti.
Za predstavnika javnosti v senatih je lahko imenovan polnoletni državljan Republike Slovenije, ki:
- ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po
uradni dolžnosti;
- ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po
uradni dolžnosti in
- ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več
hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane
kazenske točke.
Za predstavnika javnosti se pričakuje, da ni javni uslužbenec policije (policist ali drug javni
uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov
policistov. Prav tako se pričakuje, da aktivno obvlada slovenski jezik in je osebnostno primeren za
sodelovanje v senatih oz. na strokovnem področju ali v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje
stroke ali soobčanov ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja
mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.
Predstavniki javnosti bodo imenovani za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
V nadaljevanju je povedal, da je v določenem roku prispel en predlog kandidata, in sicer:
predlagatelj
kandidat
SLS – SLOVENSKA Milan Žnidaršič
LJUDSKA STRANKA

soglasje
da

G. Longar je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da ministru za notranje zadeve v imenovanje za predstavnika javnosti v senatih za
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reševanje pritožb zoper delo policistov predlaga Milana Žnidaršiča, stanujočega Praproče 10,
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
Seznanitev s Predlogom Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje
G. Koračin je povedal, da se je Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo z vsebino
Navodila za predstavnike ustanovitelja seznanila in predlagala, da se z njim seznanijo tudi člani
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Gradivo je bilo članom posredovano v isti
vsebini, kot je bilo pripravljeno v letu 2013. Navodila so bila pripravljena zaradi pomanjkljivih
informacij s strani predstavnikov ustanovitelja oz. zato, ker informacij sploh ni bilo.
Povedal je, da se je stanje na tem področju sicer izboljšalo, Občina po večkratnih pozivanjih sedaj
prejema večino zapisnikov sej Svetov zavodov s strani javnih zavodov in vabilo na njihove seje.
V razpravi je g. Zajc izpostavil 3. člen, kjer je v drugem odstavku navedeno, da predstavnik
ustanovitelja »lahko« na lastno pobudo preko kontaktne osebe občine pred obravnavo na organu
upravljanja javnega zavoda pridobi tudi usmeritve oz. mnenje občine v primerih odločanja o statutu
oz. pravilih javnega zavoda…. To se mu zdi zelo pomembno. Izpostavil je tudi , da je potrebno na
občini določiti kontaktno osebo.
G. Lobe je pripomnil, da so bila Navodila pripravljena iz razloga, ker Občina ni dobivala nobenih
informacij s strani imenovanih predstavnikov, nekateri se sploh niso udeleževali sej svetov zavodov.
Z navedenimi Navodili bo občina lahko predstavnike določila sodelovanje med temi predstavniki in
Občino.
Ga. Pepelnak je povedala, da so Navodila narejena na podlagi demokratičnosti, je pa od Komisije
za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo pričakovala kakšne usmeritve ali sklep.
G. Zajc je v nadaljevanju podal pripombo, da bi se v Navodilo vneslo možnost odpoklica predstavnika
ustanovitelja, v primeru nekajkratne ponavljajoče se neupravičene neudeležbe na sejah.
G. Koračin je povedal, da se bo možnost vključitve odpoklica predstavnika ustanovitelja preverila in
vnesla v Navodilo, v kolikor bo to ustrezno.
G. Longar je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se seznani s predlogom Navodila za
predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Občina Trebnje, in podaja pripombe, razvidne iz razprave, katere naj se upoštevajo.
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.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko razno je g. Zajc izpostavil podatke o imenovanjih in mandatih predstavnikov občine v
raznih organih, za katere je bilo dogovorjeno, da jih občinska uprava pridobi in posreduje članom
Komisije.
Člani Komisije so bili soglasni, da občinska uprava članom Komisije posreduje zahtevane podatke
do naslednje seje Komisije.
G. Longar je sejo zaključil ob 16.30 uri.
Zapisala:
Andreja Perc l. r.
referent I

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