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          OSNUTEK  

ZAPISNIK 

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

ki je potekala v sredo, 16. februarja 2022, ob 17.00 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, Branko Longar, Leon Lobe, Franci Ostanek, Vinko Ribič   

  

Odstotni člani: / 

  

Ostali prisotni: Gorazd Koračin - pravnik 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 17.00 

ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih sedem (7) članov Komisije, od tega en (1) 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 19. redne seje Komisije z dne 8. 12. 2021 
2. Poročilo in predlog za potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta 

Občine Trebnje  

3. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Glasbena šola Trebnje  

4. Določitev delovne uspešnosti in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta 

za leto 2022 za župana Občine Trebnje 
5. Razno 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Komisije z dne 8. 12. 2021 

 

Na zapisnik 19. redne seje Komisije ni bilo podanih pripomb, zato je g. Longar na glasovanje podal 

naslednji  

SKLEP:  

Zapisnik 19. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 8. 12. 

2021 se potrdi in sprejme. 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Poročilo in predlog za potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta Občine 
Trebnje  

 

G. Longar je dal besedo g. Koračinu, ki je povedal, da je Posebna občinska volilna komisija dne 11. 

11. 2021 tretjič razpisala nadomestne volitve za člana občinskega sveta, predstavnika romske 

skupnosti, ki so bile izvedene v nedeljo, 16. 1. 2022.  

Nadomestne volitve so se izvedle v skladu z določbami ZLV. Na nadomestnih volitvah je bil izvoljen 

edini kandidat Matej Breznik, roj. 11. 11. 1987, stanujoč Vejar 72, 8210 Trebnje.  

Vseh volilnih upravičencev je bilo 177, od katerih jih je glasovalo po imeniku 58, kar predstavlja 32,77 

% udeležbo.  

 

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta, 

predstavnika romske skupnosti, je bilo objavljeno v Uradnem listu RS.  

 

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 s Poročilom o ugotovitvi izida glasovanja 

na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti 

v Občini Trebnje, dne 16. januar 2022. 

II. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje nadomestni mandat predstavniku romske 

skupnosti v Občinskem svetu Občine Trebnje Mateju Brezniku, roj. 11. 11. 1987, stan. 

Vejar 72, 8210 Trebnje. 

III. Nadomestnemu članu se izteče mandat hkrati z iztekom mandata občinskemu 

svetu.«.  

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 

 

Sklep je bil sprejet. 
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Glasbena šola Trebnje 

 

G. Longar je dal besedo g. Koračinu, ki je povedal, da je bil javni poziv za imenovanje predstavnikov 

ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene šole Trebnje objavljen ter da je na objavljeni javni poziv 

prispelo pet predlogov, in sicer:  

 

predlagatelj kandidat soglasje 

SD, OO Trebnje   Joži Sinur    da 

NSi, OO Trebnje Pavle Rot da  

SDS, OO Trebnje Peter Marn da  

SLS, OO Trebnje Jan Gričar  da  

 

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 (nekateri člani Komisije niso oddali vseh treh glasov): 
 

Št. Kandidat Število glasov 

1. Joži Sinur    4 

2. Pavle Rot 3 

3. Peter Marn 4 

4. Jan Gričar  6 

 

 

Po končani razpravi je g. Longar na glasovanje dal naslednji 

SKLEP: 

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

predlaga, da v Svet zavoda Glasbena šola Trebnje imenuje: 

- Jana Gričarja, stanujočega Pehanijeva 2, 8210 Trebnje 

- Petra Marna, stanujočega Dol pri Trebnjem 10, 8210 Trebnje in 

- Joži Sinur, stanujočo Simončičeva ulica 3, 8210 Trebnje. 

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Določitev delovne uspešnosti in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta za leto 

2022 za župana Občine Trebnje 

 
G. Longar je uvodoma predlagal upoštevanje pravil iz preteklih let pri določitvi delovne uspešnosti 
župana.  
Predlagal je, da vsak član Komisije pove svoje mnenje o delu župana oz. oceno 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 najprej dal naslednji 
SKLEP:  
Delovna uspešnost župana se ocenjuje 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 iz naslova delovne 
uspešnosti.  
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Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
V nadaljevanju seje je vsak član Komisije podal oceno o delu župana in sicer: 
- g. Ostanek je ocenil delo župana z oceno zelo dobro - 4, 
- g. Pekolj je ocenil delo župana z oceno zelo dobro - 4,  
- g. Lobe je ocenil delo župana z oceno zelo dobro - 4, 
- ga. Pepelnak je ocenila delo župana z oceno zelo dobro - 4,  
- g. Ribič je ocenil delo župana z oceno zelo dobro – 4, 
- g. Korbar je ocenil delo župana z oceno odlično – 5,  
- g. Longar je ocenil delo župana z oceno dobro - 3.  
  
G. Koračin je ocene seštel ter seštevek delil s številom glasom. Na podlagi navedenega je g. Longar 
ugotovil, da je bil župan za svoje delo ocenjen z oceno zelo dobro (4). 
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: 7 
ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
Po ugotovitvi delovne uspešnosti je g. Longar podal na glasovanje 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 2022 v višini 42 dni. 
 
 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 7 
ZA so glasovali: 7 
PROTI so glasovali: nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

Pod točko Razno je ga. Pepelnak izpostavila, da je pri vseh točkah pogrešala razpravo članov 

Komisije.  

Predsednik je odgovoril, da je vsak član imel možnost razprave.  
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G. Longar je sejo zaključil ob 17.16 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.                                                                                    

          


