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Datum: 9. 2. 2021 
          OSNUTEK  

ZAPISNIK 

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

ki je bila v torek, 9. februarja 2021, ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 

Prisotni člani: Branko Longar, Leon Lobe, Franci Ostanek, Nada Pepelnak  

  

Odstotni člani:  dr. Jože Korbar – predsednik (opravičeno) 

  

Ostali prisotni: Alojzij Kastelic - župan, mag. Klavdija Tahan Križman – Občinska uprava 

 

Sejo je po pooblastilu predsednika, dr. Jožeta Korbarja, št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019, vodil 

Branko Longar, sicer član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in ob 17.00 

ugotovil sklepčnost, saj so bili na seji prisotni štirje (4) člani 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  
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Komisije z dne 14. 10. 2020  
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta 
3. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 
4. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje 
5. Mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Trebnje 
6. Seznanitev s pozivom za predlaganje kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov 

Okrožnega sodišča v Novem mestu 
7. Določitev delovne uspešnosti in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta 

za leto 2021 za župana Občine Trebnje 
8. Razno 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Komisije z dne 14. 10. 2020 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Na zapisnik 11. seje Komisije ni bilo podanih pripomb, zato je g. Longar na glasovanje podal 

naslednji  

 
SKLEP:  

Zapisnik 11. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 14. 10.  

2020 se potrdi in sprejme.  

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta 

 

G. Longar je dal besedo ge. Tahan Križman, ki je na povedala, da je g. Kaplan podal odstopno izjavo 

konec leta 2020, zato je potrebno izvesti postopek imenovanja nadomestnega člana Občinskega 

sveta Občine Trebnje.  

 

Razprave ni bilo, zato je g. Longar na glasovanje dal naslednji 

 
SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da 

sprejme naslednje sklepe: 

I. Občinski svet Občine Trebnje se seznani z obvestilom o odstopu člana in prenehanju 

mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje, Gregorju Kaplanu. 

 

II. S prenehanjem mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje posledično preneha 

tudi članstvo v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

III. Občinska volilna komisija Občine Trebnje naj ugotovi, kdo je naslednji kandidat na listi 

Delavske stranke, ki bo nadomestil občinskega svetnika, ki mu je prenehal mandat. 

 

IV. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje in se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

G. Longar je povedal, da bo potrebno podati predlog na Občinski svet, saj člane delovnih teles 

imenuje Občinski svet Občine Trebnje, najprej pa pozvati politične stranke k imenovanju 

nadomestnega člana. 
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Razprave ne bilo, zato je g. Longar dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP:  
I. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posreduje poziv političnim 
strankam, da podajo predlog za nadomestnega člana. 
 
II. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po prejemu predlogov političnih 
strank gradivo obravnava na seji in predlaga Občinskemu svetu imenovanje nadomestnega 
člana delovnega telesa. 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: nihče 

 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje 

 
G. Longar je uvodoma pojasnil, da je potrebno podati obrazloženo mnenje o kandidatkah za 
ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje. Člane Komisije je pozval k podaji svojih mnenj o kandidatkah. 
 
Ga. Pepelnak je povedala, da je prebrala programa vodenja obeh kandidatk in da pozna program 
ene od kandidatk, ki se je prijavila za mesto ravnateljice (že) v lanskem letu, da pa ugotavlja, da 
druga kandidatka izhaja iz njenega programa ter da obe kandidatki izpostavljata, da so medsebojni 
odnosi zaposlenih tisti, na čemer bo potrebno delati. Poudarila je, da podpira go. Udovič. 
 
Župan, g. Kastelic je povedal, da ima slabe izkušnje z go. Udovič, saj ga je blatila po medijih na 
način, da je širila neresnico o tem, da je bil prisoten na seji sveta zavoda v času glasovanja in je 
vplival na sam potek glasovanja, kar pa ni res, saj na seji sveta zavoda nikoli ni bil prisoten. Prav 
tako si ne želi ponoviti preteklih dogodkov, ko so jo morali zaradi sporov odstavili z mesta pomočnice 
ravnateljice. Poudaril je, da si želi, da se vrtec vodi uspešno, tako kot se je do sedaj. Povedal je, da 
se je vrtec iz 14 oddelkov razširil na 40 oddelkov, vodenje tako obsežnega vrtca pa je zahtevno in si 
želi, da ga vodi oseba, ki je za to primerna, oseba, ki pa širi neresnice in vodi zadeve po medijih, za 
tako delovno mesto zagotovo ni primerna.  
 
G. Lobe je povedal, da je prebral oba programa vodenja, da sta obe kandidatki primerni za mesto 
ravnateljice Vrtca Mavrica Trebnje in da bo dal obema podporo. 
 
G. Ostanek je povedal, da podpira go. Stegenšek in da že v preteklem letu ni bil naklonjen ge. 
Udovič. 
 
G. Longar je povedal, da je prebral oba programa in življenjepisa obeh kandidatk, in če bi izhajal iz 
slednjega, bi podprl obe kandidatki. Izpostavil pa je, da mu način ge. Udovič (da blati in vodi svojo 
politiko po medijih) ni všeč, zato daje podporo ge. Stegenšek. 

 

G. Longar je glede na razpravo na glasovanje dal naslednji 

 

SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 

Trebnje, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Andreje Stegenšek in negativno mnenje k 

imenovanju Radojke Udovič za ravnateljico Vrtca Mavrice Trebnje. 

 



                                                        Zapisnik 12. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

4 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 2 

PROTI so glasovali: 1 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Trebnje 

 

Ga. Tahan Križman je pojasnila, da je Občina Trebnje prejela poziv sveta zavoda Doma starejših 

občanov Trebnje, za podajo mnenja k imenovanju direktorice. Zakon o socialnem varstvu določa 60-

dnevni rok za podajo mnenja. Glede na dejstvo, da je bila seja sveta zavoda v petek, 5. 2. 2021, je 

bilo gradivo dostavljeno danes dopoldne in takoj ko je bilo mogoče, je bilo slednje posredovano tudi 

članom Komisije. 

 

G. Kastelic je povedal, da so bile tri kandidatke za direktorico, svet zavoda je ge. Kušar Stojakovič 

namenil največ glasov. Povedal je še da nobena od kandidatk ni iz Trebnjega oz. okolice, kandidatke 

so iz Bele krajine, Krškega in Ljubljane. 

 

G. Longar je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 

Trebnje, da poda pozitivno mnenje Petri Kušar Stojakovič k imenovanju za direktorico Doma 

starejših občanov Trebnje. 

 

Podatki o glasovanju: 

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev s pozivom za predlaganje kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov 
Okrožnega sodišča v Novem mestu 

 
Ga. Tahan Križman je uvodoma pojasnila, da je Okrožno sodišče v Novem mestu posredovalo 
obvestilo o tem, da je do 16. 3. 2021 potrebno posredovati kandidate za sodnike porotnike 
Okrožnega sodišča v Novem mestu. V kolikor do roka ne bomo posredovali predlogov, bo sodišče 
lahko ponovno imenovalo dosedanje sodnike porotnike, ob določenih pogojih. Povedala je še, da je 
bil javni poziv objavljen in da je rok za podajo predlogov do petka, 12. 2. 2021. 
 
Razprave ni bilo, zato je g. Longar dal na glasovanje naslednji 
 

SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se seznani s pozivom za predlaganje 

kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu. 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 4 

ZA so glasovali: 4 

PROTI so glasovali: nihče 
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Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Določitev delovne uspešnosti in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta za 
leto 2021 za župana Občine Trebnje 

 
G. Longar je uvodoma pojasnil, da se bodo pri določitvi delovne uspešnosti upoštevala pravila 
preteklih let. 
V razpravi je g. Longar 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. 
 
G. Longar 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.  
 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 

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

Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Po ugotovitvi delovne uspešnosti je g. Longar 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 2021 v višini 42 dni. 
 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 4 
ZA so glasovali: 4 
PROTI so glasovali: nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno  

 

Pod točko Razno je Komisija obravnavala poziv Občinske uprave Občine Trebnje, ki so ga člani 

Komisije prejeli na današnji seji. G. Longar je pojasnil, da je zaradi odstopa Nina Zajca Komisija za 

mladinska vprašanja ostala brez enega člana.  

 

G. Longar je predlagal, da se pripravi poziv skladno s 13. členom Odloka o mladini Občine Trebnje. 

Poziv naj se posreduje tudi političnim strankam, zastopanim v Občinskem svetu; predlagal je 10-

dnevni rok za podajo predlogov. Ostali člani so se s predlogom strinjali. 

 

G. Longar je sejo zaključil ob 17.45. 

 

Zapisala: 

 

mag. Klavdija Tahan Križman, univ. dipl. prav., l. r. 

višja svetovalka II 

po pooblastilu predsednika, 

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019, 

Branko Longar, l. r. 

 

                 


