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OSNUTEK

Z AP I S N I K
17. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je potekala v sredo, 6. oktobra 2021, ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje in na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Microsoft Teams).
Prisotni člani:

dr. Jože Korbar – predsednik (preko Microsoft Teams), Darko Pekolj, Branko
Longar, Leon Lobe, Franci Ostanek (preko Microsoft Teams), 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 17.03
ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih vseh sedem (7) članov Komisije, od tega dva (2)
preko videokonference Microsoft 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
predsedujoči na glasovanje podal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Komisije z dne 7. 6. 2021 in 2. dopisne
seje Komisije z zaključkom dne 22. 7. 2021
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
3. Seznanitev z odstopom člana Občinske volilne komisije Občine Trebnje
4. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Trebnje
5. Razno.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Komisije z dne 7. 6. 2021 in 2. dopisne seje
Komisije z zaključkom dne 22. 7. 2021
Na zapisnik 16. redne seje Komisije in 2. dopisne seje Komisije ni bilo podanih pripomb, zato je g.
Longar na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Zapisnik 16. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 7. 6.
2021 in zapisnik 2. dopisne seje Komisije z zaključkom dne 22. 7. 2021 se potrdita in
sprejmeta.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
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 ga. Cesar podala odstopno
izjavo, zato je potrebno izvesti postopek imenovanja nadomestnega člana Občinskega sveta Občine
Trebnje.
Razprave ni bilo, zato je g. Longar na glasovanje dal naslednje
SKLEP-e:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da sprejme naslednje sklepe:
I. Občinski svet Občine Trebnje se seznani z obvestilom o odstopu članice in prenehanju
mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje, Tanji Cesar.
II. S prenehanjem mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje posledično preneha
tudi članstvo v Odboru za proračun in finance.
III. Občinska volilna komisija Občine Trebnje naj ugotovi, kdo je naslednji kandidat na
listi DROT, ki bo nadomestil občinsko svetnico, ki ji 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.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z odstopom člana Občinske volilne komisije Občine Trebnje
Ga. Tahan Križman je podala kratko obrazložitev in povedala, da se je član Občinske volilne
komisije, g. Primož Kozlevčar preselil v drugo občino, s čimer ne izpolnjuje več pogoja za članstvo
v omenjeni komisiji.
Občinska volilna komisija je predlog obravnavala in poziva Občinski svet, da imenuje nadomestnega
člana OVK.
V razpravi je g. Korbar povprašal o načinu nadaljevanja postopka imenovanja.
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Ga. Tahan Križman je obrazložila, da bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
najprej objavila javni poziv za predlaganje kandidatov, nato se bo komisija opredelila do predlogov,
nato pa Občinski svet imenuje nadomestnega člana.
Po kratki razpravi je g. Longar na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se seznani z odstopom člana
Občinske volilne komisije Občine Trebnje, pri čemer sklene, da se objavi javni poziv za
imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Trebnje, v katerem se
določi 10-dnevni rok za posredovanje predlogov.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Trebnje
Ga. Tahan Križman je povedala, da so na objavljeni javni poziv za imenovanje predstavnikov
ustanovitelja v Svet zavoda prispeli naslednji predlogi:
predlagatelj
Stranka SLS, OO Trebnje
Darko Pekolj
Stranka NSi, OO Trebnje
Stranka NSi, OO Trebnje
Drot – za razvoj

kandidat
Majda Zaletelj
Darko Pekolj
Jože Pucihar
Bernarda Mirtič
Mateja Povhe

soglasje
da
da
da
da
da

V kratki razpravi je g. Korbar je izrazil mnenje stranke SLS in dejal, da v delovanju organov
podvajanje funkcij ni najboljši način.
G. Longar se je pridružil mnenju g. Korbarja in dodal, da nekateri že kalkulirajo za volitve. To je
moralno sporno, rajši bi videl, da se kakšnega kandidata umakne.
G. Longar je predlagal, da se opravi glasovanje o vseh kandidatih in sicer na način, da ima vsak član
tri pozitivne glasove, saj je potrebno imenovati tri predstavnike ustanovitelja.
Člani Komisije so se s predlaganim strinjali.
Na podlagi glasovanja članov Komisije je g. Longar ugotovil, da so kandidati prejeli naslednje število
glasov:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.

Kandidat
Majda Zaletelj
Darko Pekolj
Jože Pucihar
Bernarda Mirtič
Mateja Povhe

Število glasov
4
/
4
1
4
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Po končani razpravi je g. Longar na glasovanje dal naslednji
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da v svet
Osnovne šole Trebnje imenuje Majdo Zaletelj, Matejo Povhe in Jožeta Puciharja.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko Razno ni bilo razprave.
G. Longar je sejo zaključil ob 17.20 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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