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ZAPISNIK
1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je bila v sredo, 12. novembra 2014 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Mija Benedičič, Miran Candellari, Milan Dragan, Mirko Gliha, Štefanija
Gliha, Matija Hočevar, Gregor Kaplan, Franci Kepa, mag. David Klarič,
dr. Jože Korbar, Matija Miklič, Brigita Murn, Franci Ostanek, Mateja
Povhe, Rok Saje, Špela Smuk, Alojz Špec, Vida Šušterčič, Nino Zajc,
Janez Zakrajšek in Marija Zupančič

Odsotni člani:

/

Ostali prisotni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojzij Kastelic, župan
Janez Pirc, direktor Občinske uprave
Metod Žužek, predsednik Občinske volilne komisije
Mitja Prijatelj, predsednik Posebne občinske volilne komisije
predstavniki Občinske uprave: Darinka Trdina, vodja odd. za družbene
in gospodarske dejavnosti, Klavdija Tahan, pravnica, Andreja Perc,
strokovna sodelavka, Mateja Zupančič
Janja Ambrožič, Dolenjski list
Živa Zakšek, Vaš kanal
Zvone Lah, poslanec
Marjan Peter Pavlin

Prvo konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje je pričel g. Hočevar, kot najstarejši
član Občinskega sveta in vse prav lepo pozdravil ter čestital za izvolitev na lokalnih volitvah,
ki so bile v nedeljo, 5. in 19. oktobra 2014.
G. Hočevar je predlagal, da prvo sejo vodi g. Korbar in mu predal njegovo pooblastilo.
Člane Občinskega sveta je povprašal ali se strinjajo z njegovim predlogom, da prvo
konstitutivno sejo Občinskega sveta vodi g. Jože Korbar.
Vseh 21 članov Občinskega sveta se je strinjalo.
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G. Korbar je prevzel vodenje seje in se zahvalil za izkazano zaupanje in dejal, da pričakuje
korektno sodelovanje na seji, za uspešno izvedbo konstitutivne seje Občinskega sveta Občine
Trebnje.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta Občine
Trebnje
G. Korbar je za ugotovitev sklepčnosti poimensko pozval vse člane sveta.
Z ustno izjavo so svojo prisotnost potrdili:
Mija Benedičič, Miran Candellari, Milan Dragan, Mirko Gliha, Štefanija Gliha, Matija Hočevar,
Gregor Kaplan, Franci Kepa, mag. David Klarič, dr. Jože Korbar, Matija Miklič, Brigita Murn,
Franci Ostanek, Mateja Povhe, Rok Saje, Špela Smuk, Alojz Špec, Vida Šušterčič, Nino Zajc,
Janez Zakrajšek in Marija Zupančič.
G. Korbar, predsedujoči, je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članic in članov od skupno
21, da je občinski svet sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Glede na to, da so na dnevni red prve konstitutivne seje uvrščene obvezne proceduralne točke,
je g. Korbar člane Občinskega sveta seznanil, da Občinski svet o dnevnem redu tokrat ne
razpravlja in ne glasuje in se bo delo Občinskega sveta nadaljevalo po dnevnem redu, kot so
ga člani Občinskega sveta prejeli s sklicem seje in sicer:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta Občine Trebnje
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v Občinski svet Občine
Trebnje in volitev za župana Občine Trebnje
3. Poročilo Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti
4. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v svete krajevnih
skupnostih Občine Trebnje
5. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga za
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana
6. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta Občine
Trebnje
7. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Trebnje
8. Nagovor župana Občine Trebnje
9. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v Občinski svet
Občine Trebnje in volitev za župana Občine Trebnje
G. Korbar je povedal, da so svetniki poročilo prejeli s sklicem seje in predal besedo
predsedniku Občinske volilne komisije g. Metodu Žužku, kateri je podal obrazložitev Poročila
Občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana in volitev v
Občinski svet Občine Trebnje, dne 5. oktobra in 19. oktobra 2014.
G. Žužek je člane sveta podrobno seznanil s potekom izvedbe lokalnih volitev v oktobru 2014.
Opozoril je na dogodke in dejstva, ki so se pripetili med časom lokalnih volitev.
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Vsem izvoljenim članom in članicam je zaželel uspešno delo, županu pa uspešno vodenje
Občinskega sveta in Občine Trebnje.
G. Korbar se je zahvalil predsedniku Občinske volilne komisije za opravljeno delo in za podano
poročilo.
Razprave ni bilo, zato je g. Korbar, na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije
Občine Trebnje o izidu volitev v Občinski svet Občine Trebnje in volitev za župana
Občine Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 21
ZA so glasovali: 21
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti
G. Korbar je predal besedo predsedniku Posebne občinske volilne komisije, g. Mitju Prijatelju,
kateri je podal obrazložitev Poročila Posebne občinske volilne komisije o ugotovitvi izida volitev
člana Občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, dne 5. oktobra 2014.
G. Prijatelj je člane sveta podrobno seznanil s potekom izvedbe lokalnih volitev v oktobru 2014.
Vsem izvoljenim članom in članicam je zaželel uspešno delo, županu pa uspešno vodenje
Občinskega sveta in Občine Trebnje.
Razprave ni bilo, zato je g. Korbar, na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil s Poročilom Posebne občinske volilne
komisije Občine Trebnje o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske
skupnosti.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 21
ZA so glasovali: 21
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trebnje o izidu volitev v svete krajevnih
skupnostih Občine Trebnje
G. Korbar je predal besedo predsedniku Občinske volilne komisije g. Metodu Žužku, kateri je
podal obrazložitev Poročila Občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih
volitvah v Občinski svet Občine Trebnje, dne 5. oktobra in 19. oktobra 2014.
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Razprave ni bilo, zato je g. Korbar, predsedujoči, na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje se je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije
Občine Trebnje o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 21
ZA so glasovali: 21
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga za
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana
G. Korbar je navedel, da v skladu z določili 9. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Trebnje, Občinski svet na prvi konstitutivni seji najprej imenuje mandatno komisijo. Komisiji je
potrebno predložiti:
- Poročilo ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana in članov občinskega
sveta v Občini Trebnje, dne 5. in 19. oktobra 2014
- Poročilo ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah člana občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 5. oktobra 2014
- potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana
- morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur.
Komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi članov Občinskega sveta in župana pregleda,
kateri kandidati so bili izvoljeni za člane Občinskega sveta, predlaga Občinskemu svetu
odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov ter nato predlaga Občinskemu svetu:
- potrditev mandatov članicam in članom občinskega sveta
- sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana.
V nadaljevanju je g. Korbar podal predlog za imenovanje članov mandatne komisije glede na
zapisnik sestanka z dne 29. 10. 2014, katerega so svetniki prejeli skupaj z vabilom za to sejo.
Predlagal je, da občinski svet imenuje 3 člansko mandatno komisijo za potrditev mandatov
izmed navzočih članov v naslednji sestavi:
za predsednika: Miran Candellari,
za člana: Alojz Špec,
za člana: Janko Zakrajšek.
Drugih predlogov in razprave ni bilo, zato je g. Korbar, predsedujoči, na glasovanje podal
naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje potrdi mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in
pripravo predloga za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o
izvolitvi župana v naslednji sestavi:
Miran Candellari – predsednik,
Alojz Špec – član in
Janez Zakrajšek – član.
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P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 21
ZA so glasovali: 20
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta Občine
Trebnje
G. Korbar je ob 16.45 uri predlagal 10 minutni odmor, da bo lahko mandatna komisija opravila
svoje delo - pregledala Poročilo občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na
lokalnih volitvah župana in članov Občinskega sveta v Občini Trebnje, dne 5. in 19. oktobra
2014 in potrdila o izvolitvi članov Občinskega sveta in župana (ter morebitne pritožbe
kandidatov ali predstavnikov kandidatur).
Ob 16.55 uri se je seja nadaljevala.
Predsedujoči je ugotovil, da je na nadaljevanju seje prisotnih 21 članic in članov od skupno 21,
da je Občinski svet sklepčen ter da lahko nadaljuje s svojim delom.
Poprosil je predsednika mandatne komisije, g. Candellarija, da poda poročilo.
G. Candellari je podal poročilo in seznanil prisotne, da ni spornih mandatov, zato komisija
predlaga, da se potrdi mandate vsem 21 članom Občinskega sveta.
G. Korbar se je zahvalil za podano poročilo in odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je g. Korbar na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje sprejme Poročilo mandatne komisije.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 21
ZA so glasovali: 21
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Glede na sprejeto Poročilo Komisije, je g. Korbar predlagal, da Občinski svet potrdi mandate
vsem 21 članom občinskega sveta:
KANDIDAT
Benedičič Mija
Candellari Miran
Dragan Milan
Gliha Mirko

PREDLAGATELJ
DROT
ŽUPANOVA LISTA NAPREJ
ŽUPANOVA LISTA NAPREJ
DeSUS –
DEMOKRATIČNA
STRANKA
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Gliha Štefanija
Hočevar Matija
Kaplan Gregor
Kepa Franci
Klarič David
Korbar Jože
Miklič Matija
Murn Brigita
Ostanek Franci
Povhe Mateja
Saje Rok
Smuk Špela
Špec Alojz
Šušterčič Vida
Zajc Nino
Zakrajšek Janez
Zupančič Marija

UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI
DEMOKRATI
Vida Hočevar in skupina
volivcev
DSD – DEMOKRATIČNA
STRANKA DELA
SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANKA
DROT
SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI
DEMOKRATI
SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANKA
DROT
SMC – STRANKA MIRA
CERARJA
DROT
SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
SMC – STRANKA MIRA
CERARJA
SD - SOCIALNI
DEMOKRATI
DROT
DROT

Razprave ni bilo, zato je g. Korbar predlagal, da Občinski svet v skladu z 10. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje na podlagi sprejetega poročila mandatne
komisije skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni- torej o mandatih vseh 21 članic in
članov Občinskega sveta.
Ker na podlagi sprejetega poročila Komisije za potrditev mandatov ni sporen noben mandat in
ker ni bila vložena nobena pritožba kandidatov ali predstavnikov kandidatur je g. Korbar
predlagal, da Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov vsem 21 članicam in članom
Občinskega sveta.
G. Korbar je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje skupaj odloči o potrditvi mandatov vsem 21
(enaindvajsetim) članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 21
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ZA so glasovali: 21
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
Na podlagi sprejetega sklepa je g. Korbar ugotovil, da je s potrditvijo 21 (enaindvajsetim)
članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje v skladu z 10. in 11. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Trebnje Občinski svet Občine Trebnje konstituiran.
Vsem članicam in članom občinskega sveta je še enkrat čestital in zaželel uspešno delo.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Trebnje
G. Candellari je podal poročilo komisije in seznanil prisotne, da ni vložene nobene pritožbe na
volitve župana Občine Trebnje.
Glede na sprejeto poročilo mandatne komisije je g. Korbar predlagal, da Občinski svet
sprejme ugotovitveni SKLEP:
Za župana Občine Trebnje je izvoljen Alojzij Kastelic, rojen 30.08.1960, stanujoč
Rimska cesta 18 G, 8210 Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 21
ZA so glasovali: 21
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
G. Korbar je županu Alojziju Kastelicu čestital k njegovi izvolitvi in mu zaželel veliko uspehov
pri opravljanju zahtevnih in odgovornih županskih nalog za razvoj Občine Trebnje.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Nagovor župana Občine Trebnje
Župana Alojzija Kastelica je poprosil, da nagovori vse prisotne.
Župan Alojzij Kastelic se je v svojem nagovoru zahvalil vsem volivcem za izkazano podporo
in zaupanje, predstavil je svojo vizijo dela ter vse člane in članice pozval k dobremu
medsebojnemu sodelovanju in strpnosti.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
G. Korbar je pojasnil, da v skladu z določili 8. in 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Trebnje, Občinski svet na prvi konstitutivni seji imenuje komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Če komisija ni imenovana na tej seji, se imenuje najkasneje na naslednji
seji. Komisija mora do prve naslednje seje sveta pripraviti listo kandidatov za članstvo v
občinskih organih in delovnih telesih ter svetu predlagati listo kandidatov v potrditev.
Navedel je, da je bil na sestanku, ki je bil dne 29. 10. 2014 bil dosežen dogovor o sestavi 7članske komisije.
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G. Korbar je v nadaljevanju predlagal, da Občinski svet imenuje 7 - člansko komisijo izmed
navzočih članov sveta v naslednji sestavi:
za predsednika: Miran Candellari,
za članico: Štefanija Gliha,
za člana: Gregor Kaplan,
za člana: Franci Kepa,
za člana: dr. Jože Korbar,
za člana: Rok Saje,
za članico: Špela Smuk.
V razpravi je g. Klarič najprej izrekel čestitko članom sveta za izvolitev v Občinski svet in
čestitko županu ter dejal, da je stranka DROT pripravljena na sodelovanje, kljub temu, da so
predlagali, da bi imeli svojega predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Povedal je, da bodo podprli predlagani predlog. Opozoril pa je, da se je pri
spremembi Statuta vnesla določba, da vsaka lista dobi število članov v delovnih telesih
proporcionalno oz. sorazmerno z volilnim rezultatom.
Podal je prošnjo, da se zapisnik uvodnega sestanka dopolni s tabelo oz. razrezom, ki je bil
narejen in razdeljen na tem sestanku vsem svetnikom, kjer piše koliko članov dobi vsaka
svetniška skupina.
Po končani razpravi je g. Korbar na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v naslednji sestavi:
Miran Candellari: predsednik
Štefanija Gliha: članica
Gregor Kaplan: član
Franci Kepa: član
dr. Jože Korbar: član
Rok Saje: član
Špela Smuk: članica

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 21
ZA so glasovali: 21
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
G. Korbar je ob 17.22 uri zaključil sejo, se zahvalil za sodelovanje na seji in tudi v prihodnje.

Zapisala:
Andreja Perc
Referent II

Predsedujoči:
Jože Korbar
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