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          OSNUTEK  

ZAPISNIK 

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

ki je potekala v sredo, 13. aprila 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), odšel ob 17.32 uri, Darko 

Pekolj, Nada Pepelnak, Branko Longar, Leon Lobe, Franci Ostanek, Vinko 

Ribič   

  

Odstotni člani: / 

  

Ostali prisotni: Alojzij Kastelic, župan, 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 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. 

 

G. Longar je predlagal preimenovanje 6. točke v Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za 

spremljanje položaja romske skupnosti, namesto seznanitev.  

 

G. Longar je na glasovanje dal naslednji 

SKLEP:  

Predlaga se preimenovanje 6. točke v »Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za 

spremljanje položaja romske skupnosti«.  

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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V nadaljevanju je g. Longar predlagal zamenjavo vrstnega reda točk dnevnega reda in sicer se 

predlagana 4. točka dnevnega reda prestavi na 2. točko dnevnega reda.  

G. Longar je na glasovanje dal naslednji 

SKLEP:  

Predlagani 2. točka - Imenovanje članov v svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 

in 4. točka - Imenovanje članov v svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje, se zamenjata.   

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 1 

PROTI so glasovali: 5 

 

Točki dnevnega reda se ne zamenjata. 

 

Ostali člani Komisije niso podali predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda, zato je 

predsedujoči na glasovanje podal naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Komisije z dne 16. 2. 2022 

2. Imenovanje članov v svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje  

3. Imenovanje članov v svet zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje 

4. Imenovanje članov v svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje 

5. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje 

6. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za spremljanje položaja romske 

skupnosti 

7. Seznanitev z imenovanjem nadomestnega člana v Uredniški svet Glasila občanov 

8. Razno 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: nihče 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Komisije z dne 16. 2. 2022 

 

Na zapisnik 20. redne seje Komisije ni bilo podanih pripomb, zato je g. Longar na glasovanje podal 

naslednji  

SKLEP:  

Zapisnik 20. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 16. 2. 

2022 se potrdi in sprejme. 

 

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 2. TOČKI DNEVNEGA REDA  

Imenovanje članov v svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje  

 

G. Longar je dal besedo ge. Tahan Križman, ki je povedala, da je bil javni poziv za imenovanje 

predstavnikov Občine Trebnje v Svet zavoda CIK Trebnje objavljen na spletni strani.  

Svet zavoda šteje deset članov in ga sestavljajo:  

– šest predstavnikov ustanoviteljic,  

– trije predstavniki delavcev zavoda,  

– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.  

 

V tretjem odstavku istega člena pa je določeno, da predstavnike ustanoviteljic imenujejo 

ustanoviteljice izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, pri čemer 

Občina Trebnje imenuje tri predstavnike, občine Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert pa vsaka 

po enega predstavnika.  

 

 Ga. Tahan Križman je povedala, da so na objavljeni javni poziv prispeli štirje predlogi, in sicer:  

 

predlagatelj kandidat soglasje 

SD, OO Trebnje   Miha Zupančič    da 

Drot za razvoj Vanja Jakopin da  

Nada Pepelnak Jože Grozde  da  

SDS, OO Trebnje Ivan Metelko   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): 
 

kandidat Število glasov  

Miha Zupančič    6 

Vanja Jakopin 4 

Jože Grozde  3 

Ivan Metelko   3 

 

 

G. Longar je ugotovil, da sta dva kandidata prejela enako število glasov, zato se je opravilo ponovno 

glasovanje o kandidatih, ki sta prejela enako število glasov.  

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

kandidat Število glasov  

Jože Grozde  4 

Ivan Metelko   3 

 

 

Po končanem glasovanju je g. Longar na glasovanje dal naslednji 

SKLEP: 

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

Trebnje, da v Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje imenuje naslednje 

kandidate: Miha Zupančiča, Vanjo Jakopin in Jožeta Grozdeta.  
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Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: nihče 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje članov v svet zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje 

 

G. Longar je dal besedo ge. Tahan Križman, ki je povedala, da je bil javni poziv za imenovanje 

predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje objavljen na spletni strani.  

Svet zavoda šteje deset članov in ga sestavljajo:  

– šest predstavnikov ustanoviteljic,  

– trije predstavniki delavcev zavoda,  

– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.  

 

V tretjem odstavku istega člena pa je določeno, da predstavnike ustanoviteljic imenujejo 

ustanoviteljice izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, pri čemer 

Občina Trebnje imenuje tri (3) predstavnike, občine Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert pa 

vsaka po enega predstavnika.  

 

V nadaljevanju je povedala, da je na objavljeni javni poziv prispelo pet predlogov, in sicer:  

 

predlagatelj kandidat soglasje 

Drot za razvoj  Greta Gašperin    da 

NSi, OO Trebnje Petra Pust da  

SLS, OO Trebnje Tamara Žnidaršič   da  

Županova lista  Andrej Jevnikar  da 

SDS, OO Trebnje  Katja Radelj   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. Greta Gašperin    5 

2. Petra Pust 1 

3. Tamara Žnidaršič   4 

4. Andrej Jevnikar  3 

5.  Katja Radelj  6 

 

V kratki razpravi sta g. Longar in g. Lobe izrazila kritiko glede obrazložitev prispelih predlogov. 

Povedala sta, da so nekatere obrazložitve napisane skopo, brez vsakršnih obrazložitev, kar je 

neprimerno.  
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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 Knjižnica Pavla Golie Trebnje imenuje naslednje kandidate: Katjo 

Radelj, Greto Gašperin in Tamaro Žnidaršič.  

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

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje članov v svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje 

 

G. Longar je dal besedo ge. Tahan Križman, ki je povedala, da je bil javni poziv za imenovanje 

predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje objavljen na spletni strani.  

Svet zavoda sestavljajo predstavniki delavcev zavoda, predstavniki ustanoviteljic in predstavnik 

uporabnikov. 

  

V tretjem odstavku istega člena je določeno, da svet zavoda šteje deset članov, in sicer:  

– šest predstavnikov ustanoviteljic,  

– tri predstavnike delavcev in  

– en predstavnik uporabnikov.  

 

V nadaljevanju je povedala, da je na objavljeni javni poziv prispelo pet predlogov, in sicer:  

 

predlagatelj kandidat soglasje 

NSi, OO Trebnje Branko Longar    da 

Županova lista  Vera Rozman da  

SDS, OO Trebnje Peter Marn   da  

SLS, OO Trebnje  Blaž Ovnik  da 

SD, OO Trebnje  Nino Zajc    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. Branko Longar    4 

2. Vera Rozman 4 

3. Peter Marn   3 

4. Blaž Ovnik  2 

5.  Nino Zajc    3 

 

G. Longar je ugotovil, da sta dva kandidata prejela enako število glasov, zato se je opravilo ponovno 

glasovanje o kandidatih, ki sta prejela enako število glasov.  
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Na podlagi glasovanja članov Komisije je g. Longar ugotovil, da sta kandidata prejela naslednje 
število glasov: 
 

kandidat Število glasov  

Peter Marn  2 

Nino Zajc   5 

 
 
G. Longar je na glasovanje najprej dal naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da za v Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje imenuje naslednje 
kandidate: Vero Rozman, Branka Longarja in Nino Zajca.  
 

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

 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje 

 

Ga. Tahan Križman je povedala, da je Svet Zdravstvenega doma Trebnje podal vlogo za podajo 

soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda.  

Komisija za vodenje postopkov javnega razpisa za imenovanje direktorja je do roka za prijavo, ki je 

bil 5. 2. 2022 ugotovila, da so prispele tri vloge.  

Kandidatka Karmen Lukše, ki je posredovala popolno vlogo se je na Svetu zavoda predstavila na 

12. redni seji dne 16. 2. 2022. Svet zavoda jo je predlagal kot ustrezno kandidatko za zasedbo 

prostega delovnega mesta direktor Zdravstvenega doma Trebnje.  

 

V razpravi je g. Longar povedal, da je vse kar ve o kandidatki, da dobro izgleda. Nikjer ni njene vizije 

vodenja tako velikega in pomembnega zavoda.  

 

Župan, ki je bil na seji prisoten je povedal, da je zelo pomembno, da v tem trenutku zdravstveni dom 

dobi direktorja. Že tako so težave z zdravniki, da pa še direktorja ne bo, potem bo kaos. S strani 

kolektiva je bilo podano soglasje, prav tako s strani Sveta zavoda. Podal je še informacijo, da je na 

Svetu ustanoviteljic bila podana pobuda po reviziji postopka imenovanja direktorja, in sicer s strani 

Občine Šentrupert.  

 

G. Ribič je izpostavil gradivo, ki je bilo podano na sejo Komisije. Dejal je, da bi člani lahko prejeli 

malo več gradiva o kandidatki, vsaj njeno vizijo vodenja zavoda. Občina bi jo tudi lahko povabila na 

predstavitev na današnjo sejo Komisije.  

 

Župan je odgovoril, da se navadno ne vtika v kadrovske zadeve. Gradivo je Občina prejela tako kot 

je bilo posredovano s sklicem seje Komisije. V zdravstvenem domu imajo težave z odnosi, zaradi 

tega je prejšnja direktorica tudi odšla. Povedal je še, da je kandidatka povabljena na sejo Občinskega 

sveta, da poda svojo predstavitev.  

 

G. Ribič je poudaril, da navadno strokovni zdravnik vodi stroko, direktor pa zavod.  

Župan se je strinjal, da se čim prej to okrepi. Predlagal je, da zavod dodatno obrazloži gradivo.  
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Ga. Tahan Križman je pojasnila, da ni nikjer predpisano kakšno gradivo morajo zavodi posredovati 

ustanoviteljem.  

 

G. Lobe je povedal, da kandidatke ne pozna, bi pa rad prebral vsaj kdo je. Tudi g. Ribič se je strinjal, 

da bi dobili vsaj vizijo vodenja zavoda.  

 

Ga. Pepelnak je dejala, da je smiselno, da se pridobi več informacij. Smiselno bi bilo povabiti na sejo 

tudi predstavnike ustanovitelja zavoda.  

 

Po končani razpravi je g. Longar na glasovanje dal naslednji  

SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za odločanje o kandidatki nima dovolj 

podatkov, zato se bo o soglasju odločalo na seji Občinskega sveta, pri čemer vsak član 

glasuje po svoji vesti.  

 

 
Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti 

 

Ga. Tahan Križman je podala kratko obrazložitev in povedala, da je potrebno v občinah, v katerih se 

v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, voli predstavnika romske skupnosti v občinski 

svet, na podlagi 7. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ustanoviti posebno 

delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti.  
Delovno telo (6 članov) je sestavljeno iz 3 članov občinskega sveta, od teh 1 romski svetnik ter 3 
zunanjih članov, od teh 2 pripadnika romske skupnosti in 1 predstavnik Krajevne skupnosti Račje 
selo. 

Poudarila je, da je romski svetnik že po svoji funkciji član delovnega telesa.  

Po smrti prejšnjega člana Občinskega sveta, g. Hočevarja, je na njegovo mesto imenovan nov član 

Občinskega sveta, pripadnik romske skupnosti, Matej Breznik.  

Iz tega razloga se ga predlaga kot nadomestnega člana v Komisijo za spremljanje položaja romske 

skupnosti.  

 

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

SKLEP:  

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

nadomestnega člana v Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti imenuje Mateja 

Breznika.  

 
Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Seznanitev z imenovanjem nadomestnega člana v Uredniški svet Glasila občanov 

 

Ga. Tahan Križman je podala kratko obrazložitev in povedala, da Uredniški svet Glasila občanov 

imenujejo politične stranke in samostojno izvoljeni svetniki zastopani v občinskem svetu.  

 

Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo Občanov« v 11. členu določa, da politične stranke in 

samostojno izvoljeni svetniki, zastopani v občinskem svetu imenujejo po enega predstavnika v 

uredniški svet (devet predstavnikov), enega predstavnika občinske uprave pa imenuje v svet župan. 

 

Na 20. redni seji Občinskega sveta je bil potrjen mandat novemu občinskemu svetniku, predstavniku 

romske skupnosti.  

Slednji je bil pozvan k podaji predloga za člana Uredniškega sveta.  

Matej Breznik, romski svetnik je podal predlog za Karmen Rogelj (soglasje je priloženo).  

 

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

SKLEP:  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z imenovano 

nadomestno članico v Uredniški svet Glasila občanov in predlaga Občinskemu svetu Občine 

Trebnje, da se z njo seznani.  

 
Podatki o glasovanju: 
Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

Pod točko Razno je g. Lobe podal pobudo, da v bodoče, ko bo komisija obravnavala kandidate za 

direktorje zavodov (ipd.), da se priloži tudi gradivo kandidature.  

 

 

G. Longar je sejo zaključil ob 17.56 uri. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Andreja Perc, l. r.                                                              po pooblastilu predsednika, 

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

                                                                                         Branko Longar l. r.                                                                                    

          


