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OSNUTEK

Z AP I S N I K
19. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je potekala v sredo, 8. decembra 2021, ob 17.08 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev
trg 5, Trebnje in na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (MS Teams).
Prisotni člani:

dr. Jože Korbar – predsednik (preko MS Teams), Darko Pekolj, Nada Pepelnak
(preko MS Teams), Branko Longar, Leon Lobe, Franci Ostanek (preko MS
Teams), 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 17.08
ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih sedem (7) članov Komisije, od tega trije (3) 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
predsedujoči na glasovanje podal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Komisije z dne 17. 11. 2021
2. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun in finance
3. 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.

Zapisnik 19. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Komisije z dne 17. 11. 2021

Na zapisnik 18. redne seje Komisije ni bilo podanih pripomb, zato je g. Longar na glasovanje podal
naslednji
SKLEP:
Zapisnik 18. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 17. 11.
2021 se potrdi in sprejme.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun in finance
G. Longar je dal besedo ge. Tahan Križman, ki je povedala, da je bil javni poziv za imenovanje
nadomestnega člana v Odbor za proračun in finance objavljen ter da je na objavljeni javni poziv
prispel en predlog, in sicer:
predlagatelj
kandidat
soglasje
DROT – za razvoj
Saša Gognjavec
da
Razprave ni bilo, zato je g. Longar na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Trebnje, da za nadomestno članico Odbora za proračun in finance imenuje Sašo Gognjavec,
roj. 2. 4. 1986, stan. Dolenje Ponikve 23, 8210 Trebnje.
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
Razno
Ga. Pepelnak je povprašala glede imenovanja članov v svete javnih zavodov. Zanimalo jo je kdaj in
komu bo najprej potekel mandat.
Ga. Tahan Križman je povedala, da na pamet ne more podati odgovora, saj bi zadevo morala
preveriti.
G. Longar je sejo zaključil ob 17.13 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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