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Priloge: 
- Soglasje k predlogu za imenovanje v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 13. 

4. 2021 
- Osnutek zapisnika 15. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 11. 5. 

2021 

 
Pravna podlaga: 
 
Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.) 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) 
 
Obrazložitev: 
 
Zaradi odstopa člana Občinskega sveta Občine Trebnje, g. Gregorja Kaplana, ki je bil 
tudi član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvedla postopek imenovanja nadomestnega 
člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vsebino 
(Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja - 2. točka dnevnega reda 15. seje) in sprejela sklep, ki je (tudi) priloga k 
predmetnemu gradivu (Osnutek zapisnika 15. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja; pod 2. točko dnevnega reda). Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep, ki je v 
predlogu gradiva. 
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Datum: 11. 5. 2021 

 
          OSNUTEK  

ZAPISNIK 

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

ki je potekala v ponedeljek, 10. maja 2021, ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje in 

preko videokonference MS Teams  

 

Prisotni člani: dr. Jože Korbar – predsednik (preko MS Teams), Branko Longar, Leon Lobe, 

Franci Ostanek, Nada Pepelnak, Vinko Ribič   

  

Odstotni člani: / 

  

Ostali prisotni: mag. Klavdija Tahan Križman 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, sicer član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in ob 17.10 

ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih šest (6) članov Komisije, 5 v veliki sejni sobi in eden 

preko videokonference MS Teams.  

 

Uvodoma je pojasnil, da je bilo članom Komisije po elektronski pošti posredovano gradivo za 

obravnavo točk predlaganega dnevnega reda.  

Člane Komisije je 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  

 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Komisije z dne 6. 4. 2021  

2. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 

3. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za podelitev priznanj 

4. 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 14. seje Komisije z dne 6. 4. 2021 

 

Na zapisnik 14. seje Komisije ni bilo podanih pripomb, zato je g. Longar na glasovanje podal 

naslednji  

SKLEP:  

Zapisnik 14. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 6. 4.  

2021 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 nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

 

G. Longar je povedal, da je bil objavljen javni poziv političnim strankam k imenovanju nadomestnega 

člana v Komisijo za mandatna vprašanja.  

 

Ga. Tahan Križman je povedala, da sta na objavljeni javni poziv prispela dva predloga kandidatov, 

in sicer:  

 

predlagatelj kandidat soglasje 

Andrej Jevnikar   Andrej Jevnikar  da 

Darko Pekolj Darko Pekolj da 

 

V razpravi je ga. Pepelnak izpostavila, da jo je zmotilo, da sta bili priloženi samo soglasji kandidatov, 

brez predloga, kdo predlaga kandidata.  

 

G. Longar je dejal, da ni nič narobe, če je priloženo samo soglasje, brez predloga.  

 

G. Lobe je spomnil na dogovor, ki je bil podpisan s strani strank zastopanih v Občinskem svetu ob 

začetku tega mandata. Takratna stranka DSD je imela svojega zastopnika, sedaj sta mandata 

zamenjala, zato je smiselno, da ima to mesto Delavska stranka.  

 

Ga. Pepelnak je dodala, da ta sporazum razume tako, da to velja za cel mandat.  

 

Tudi g. Ribič se je strinjal, da je potrebno v tem duhu nadaljevati.  

 

G. Korbar je povedal, da je bil podpisan dogovor za sestavo delovnih teles Občinskega sveta. Dejal 

je, da najbolj skrbi tiste, ki so ta dogovor že prekršili (imenovanje predsednika Nadzornega odbora). 

Povedal je, da sam podpira podpisan dogovor.  

 

G. Lobe se je strinjal, da je potrebno dogovor spoštovati, povedal je še, da je tudi pri imenovanju 

članov v svete javnih zavodov že prišlo do nespoštovanja.  

 

G. Korbar mu je odgovoril, da je bil dogovor podpisan za sestavo delovnih teles Občinskega sveta, 

ne pa tudi za člane svetov javnih zavodov.  

 

Ga. Pepelnak je ponovno izpostavila, da je g. Jevnikar podal samo soglasje, pri drugem predlogu 

pa je tudi podan samo dopis in soglasje.  
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G. Longar je predlagal, da se opravi glasovanje za oba kandidata in sicer na način, da ima vsak član 

en pozitiven glas.  

Člani Komisije so se s predlogom strinjali.  

 
Na podlagi glasovanja članov Komisije je g. Longar ugotovil, da sta kandidata prejela naslednje 
število glasov: 
 

Št. Kandidat Število glasov 

1. Andrej Jevnikar   1 

2. Darko Pekolj 4 

 

 

Po končani razpravi je g. Longar na glasovanje dal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da za  
nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Darka 
Pekolja iz Račjega sela.  

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: nihče 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za podelitev priznanj 

 

Ga. Tahan Križman je povedala, da je g. Pekolj na svoje soglasje k predlogu za imenovanje v 

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podal izjavo, da če je g. Gregorja zamenjal 

v Občinskem svetu, da ga zamenja tudi v vseh komisijah. 

 

V razpravi je g. Korbar dejal, da po njegovem mnenju presega mejo, pri kateri bi morali vztrajati. 

Sam iz tega ne vidi kandidature. Kadar je podan javni poziv, je potrebno za vložitev predloga podati 

pisen predlog ter soglasje kandidata, in tak predlog je pravilno in popolno vložen in o takih predlogih 

bi morala Komisija razpravljati.  

Predlagal je, da se o tej točki na današnji seji ne razpravlja in glasuje, če pa se bo glasovanje 

opravilo, se bo glasovanja vzdržal.   

 

Ga. Pepelnak je predlagala, da se kandidata pozove do sklica seje Občinskega sveta, da do srede 

poda svoje soglasje.  

 

G. Longar se je strinjal z g. Korbarjem, da se ta točka ne obravnava, ker ni priloženega soglasja.  

 

G. Lobe je predlagal, da se predlaga predlog go. Pepelnak, da se ga pozove do seje Občinskega 

sveta.  

G. Korbar je dejal, da se je potrebno držati procedure. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja mora imeti predlog in soglasje kandidata za konkretno imenovanje.  

 

Ga. Pepelnak je še povedala, da so tudi že bile seje, kjer ni bilo gradiva.  

 

Po kratki razpravi je g. Longar na glasovanje dal naslednji ugotovitveni 

SKLEP: 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Darka Pekolja pozove, da jasno in 

nedvoumno izjavi svojo voljo, ali je želel podati soglasje k imenovanju v Komisijo za podelitev 

priznanj ali k imenovanju v drugo komisijo. V primeru, da podaja soglasje k imenovanju v 

Komisijo za podelitev priznanj, naj izpolni tudi soglasje (predpisan obrazec, ki je bil priložen 

k pozivu za imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za podelitev priznanj). 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno  

 

 

Pod točko Razno ni bilo razprave.  

 

 

 

G. Longar je sejo zaključil ob 17.51 uri. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Andreja Perc, l. r.                                                              po pooblastilu predsednika, 

referent I                                                                   št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019, 

                                                                                         Branko Longar l. r. 

               


