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ZAPISNIK 

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

ki je bila v ponedeljek, 14. 5. 2012, ob 16. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

 

Prisotni člani: Nada Pepelnak, predsednica; Andrej Jevnikar; dr. Jože Korbar; Franc 

Kozlevčar; Branko Veselič; Mitja Jeras 

  

Odstotni člani: Miran Candellari 

  

Ostali prisotni: Alojzij Kastelic, župan; mag. Saša Štrubelj, predstavnica občinske uprave 

 

 

 

Sejo je vodila predsednica Nada Pepelnak in ob 16.00. uri ugotovila sklepčnost, saj je bilo prisotnih 

5 članov odbora. Pozvala je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 

 

Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednica podala na glasovanje 

naslednji dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje komisije z dne 28. 3. 2012, 

2. Imenovanje predstavnika Občine v svet revije Rast, 

3. Sprejem sklepa o letnem dopustu za župana Občine Trebnje za leto 2012, 

4. Razno 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 
ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 14. 5. 2012 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje komisije z dne 28. 3. 2012  

 

Predsednica Nada Pepelnak je pozvala prisotne k predlogom za spremembe in dopolnitve 

zapisnika. 

 

Nihče izmed prisotnih na zapisnik ni imel pripomb, zato je predsednica podala na glasovanje 
SKLEP: 

 Sprejme in potrdi se zapisnik 7. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja z dne 28. 3. 2012. 

 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 5 

ZA so glasovali: 5 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje predstavnika Občine v svet revije Rast 

 

Predsednica ga. Nada Pepelnak je k obrazložitvi te točke dnevnega reda povedala, da smo s 

strani Mestne občine Novo mesto prejeli poziv za imenovanje predstavnika občine v svet revije 

Rast. Do sedaj je bil predstavnik občine g. Peček, ki je bil imenovan še v času stare občine, torej v 

času, ko je Občina Trebnje obsegala še območje današnje Občine Mokronog-Trebelno in Občine 

Šentrupert. Predstavila je revijo Rast in povzela njen namen. 

 

G. Alojzij Kastelic, župan, je k uvodni obrazložitvi dejal, da se člana sveta imenuje sicer za 4 leta, 

da pa je bil dosedanji predstavnik imenovan že leta 2006, kar pomeni, da bi Občina Trebnje morala 

svojega predstavnika imenovati že pred dvema letoma, pa k temu do danes nismo bili pozvani. 

 

Seji se je ob 16.15 uri pridružil g. Jože Korbar. 

 

Ga. Pepelnak je pozdravila g. Korbarja in kratko povzela potek seje. 

 

Ga. Pepelnak je nadaljevala, da sta na občino prišla dva predloga za imenovanje predstavnika 

občine in sicer sta bili predlagani ga. Maja Kastelic in ga. Živa Zakšek ter kratko predstavila obe 

kandidatki. 

 

Ga. Pepelnak je pozvala člane komisije k razpravi. 

 

G. Jeras je dejal, da sta po njegovem mnenju oba predloga primerna, saj sta obe predlagani 

kandidatki aktivni na kulturnem področju. 

 

G. Veselič se je pridružil mnenju g. Jerasa, pri tem pa poudaril, da meni, da bi bila ga. Kastelic bolj 

primerna za to vrsto predstavništva. 

 

G. Kozlevčar pripomni, da nikoli niso prejeli te revije oz. kakšen izvod in župana vpraša, ali bi bilo 

to mogoče. 
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G. župan je povedal, da na občino vselej pride en izvod te revije, katere nato hrani v svoji knjižnici. 

Dejal je, da revija izide 4-krat letno in je zelo obsežna, namenjena pa je predstavitvi slikarjev, 

umetnikov, pesnikov. Naštel je nekaj avtorjev, katerih sestavi so bili objavljeni, nato pa nadaljeval, 

da revija resnično pokriva le našo regijo. Sicer pa je revija brezplačno dostopna na spletnih 

straneh, izvode pa hrani tudi trebanjska knjižnica, lahko pa se naroči mesečno več izvodov. 

 

G. Korbar je povedal, da glede na to, da je dosegljiva na internetu, ni potrebe po naročanju več 

izvodov, sploh v kolikor so tiskane izdaje plačljive. 

 

G. Župan je povedal, da zadnja leta naša občina ni imela predstavnika, ki bi Občino Trebnje dobro 

zastopal. Dosedanji skupni predstavnik namreč ni zastopal naše občine v tolikšni meri, kot bi bilo 

to potrebno in možno. 

 

G. Korbar je povedal, da je res potrebno na takšno mesto imenovati nekoga, ki bo občino 

učinkovito predstavljal. Po njegovem mnenju bi bila za to funkcijo bol primerna ga. Kastelic. 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu 

svetu, da za predstavnika Občine Trebnje v svet revije Rast imenuje ga. Živa 

Zakšek, Kresetova ulica 10, Trebnje. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 0 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep ni bil sprejet. 

 

 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu 

svetu, da za predstavnika Občine Trebnje v svet revije Rast imenuje ga. Maja 

Kastelic, Mačji dol 13, Velika Loka. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sprejem sklepa o letnem dopustu za župana Občine Trebnje za leto 2012 

 

Predsednica je pozvala predstavnico občinske uprave, ga. Sašo Štrubelj, k obrazložitvi. 

 

Ga. Štrubelj je povedala, da je KMVVI tisti organ, ki je na podlagi našega Statuta pristojen za 

sprejemanje in izdajanje aktov v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev, kar pokriva tudi 
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odmero letnega dopusta za župana. Odmero letnega dopusta za župana ureja 18. člen Zakona o 

funkcionarjih v državnih organih, ki določa, da se za odmero dopusta uporabi Zakon o delavcih v 

državnih organih (v nadaljnjem besedilu:ZDDO), s to razliko, da županu po kriterijih za odmero 

letnega dopusta za zahtevnost dela pripada osem dni. V nadaljevanju je predstavila merila za 

odmero letnega dopusta, ki izhajajo iz 35., 37., 38. in 39. člena ZDDO in pojasnila, da zakon 

določa kriterije za določitev števila dni letnega dopusta za delovno dobo (v konkretnem primeru: 

nad 25 let delovne dobe, pripada 24 dni letnega dopusta), za vodenje (v konkretnem primeru: 

pripadajo dodatni trije dnevi letnega dopusta) in za starost nad 50 let (v konkretnem primeru: 

pripada dodatnih pet dni letnega dopusta). Glede dela letnega dopusta, ki se odmeri glede na 

delovno uspešnost  župana, pa ima KMVVI diskrecijsko pravico, da določi število dni letnega 

dopusta, in sicer lahko odmeri od 0 do 3 dni. Ne glede na dejstvo, da ima KMVVI diskrecijsko 

pravico določiti le število dni letnega dopusta glede delovne uspešnosti župana, Služba za lokalno 

samoupravo zastopa stališče, da naj KMVVI sprejme sklep, s katerim določi po vseh kriterijih 

celotno število dni letnega dopusta za župana, zato bo predsednica takšen sklep predlagala v 

sprejem. 

 

G. Jevnikar je povedal, da se mu zdi, da je sedaj sprejet zakon, po katerem imajo javni uslužbenci 

lahko največ 35 dni letnega dopusta. 

 

Župan je povedal, da se bo to začelo izvajati šele z letom 2013. 

 

G. Jeras je povedal, da ne glede na to, kako priljubljen je župan med posameznimi občani, meni, 

da ima župan zelo odgovorno in zahtevno delo, ki ga uspešno opravlja, da se pojavlja veliko v 

javnosti in je veliko med ljudmi, zaradi česar meni, da mu iz naslova uspešnosti pripadajo trije 

dnevi letnega dopusta. 

 

G. Korbar je vprašal, ali je to v pristojnosti izključno KMVVI oz. ali je KMVVI tukaj v vlogi 

delodajalca. Glede števila dni po kriteriju pa je bil prav tako mnenja, da se mu dodelijo trije dnevi, 

saj je občina uspešna in prav gotovo ima zasluge tudi župan.  

 

G. Veselič se je strinjal s predlogom g. Korbarja, da se županu dodelijo trije dnevi. 

 

Ga. Štrubelj je povedala, da naš statut določa, da je KMVVI tisti organ, ki odloča o odmeri letnega 

dopusta županu in sicer ima diskrecijsko pravico glede določitve števila dni za uspešnost, nato pa 

sprejme sklepu glede celotnega letnega dopusta. Dejala je, da tega občinski svet ne bo 

obravnaval, ker je odločanje o tem v pristojnosti KMVVI, ne v pristojnosti občinskega sveta. 

Zakonodaja je v tem delu sicer pomanjkljiva, zato imajo v nekaterih drugih občinah urejeno tako, 

da občinska uprava pripravi sklep o letnem dopustu za župana, nato pa predsednik KMVVI zgolj 

podpiše, vendar naš statut v 5. alineji drugega odstavka 26. člena izrecno določa, da KMVVI izdaja 

akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev, zato meni, da je edino pravno pravilno, da o 

celotnem letnem dopustu župana s sklepom odloči KMVVI, enako stališče zavzema tudi Služba za 

lokalno samoupravo. Sklep nato podpiše predsednica KMVVI in se vroči županu. 

 

Župan je povedal, da je njegova funkcija takšna, da ves čas predstavlja občino, kar posledično 

pomeni veliko nastopanja v javnosti, sodelovanja na različnih prireditvah, proslavah in otvoritvah. 

Dejal je, da tudi kadar je na dopustu, si kot župan ne more privoščiti daljše odsotnosti, kar v praksi 

pomeni, da v odsotnosti treh dneh zagotovo vsaj enkrat pride na občino, da podpisuje in da zadeve 

tečejo. Poleg tega ima veliko obveznosti v zvezi s funkcijo župana tudi v soboto, nedeljo in med 

prazniki. 

 

Ga. Pepelnakova na podlagi posamičnih izjav vseh svetnikov ugotovi, da svetniki 

predlagajo, da se določi 3 dni letnega dopusta za uspešnost, zato je podala na glasovanje 

SKLEP: 

 Alojziju Kastelicu, županu Občine Trebnje, se za delovno uspešnost določi tri 

dni letnega dopusta. 

  



Zapisnik 8. seje KMMVI 

5 
 

 Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Nato je predsednica podala na glasovanje 

SKLEP: 

  

Na podlagi 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90 in 

18/94), določil 34. do 42. člena Zakona o delavcih v državnih organih – ZDDO (Uradni list RS, 

št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94-ZRPJZ, 70/97, 87/97-ZPSDP, 38/99) in 159. 

do 166. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007) 

izdajam naslednji  

 
S K L E P  

O LETNEM DOPUSTU 

 

 
Kastelic Alojziju, roj, 30. 08. 1960, županu Občine Trebnje, se za leto 2012 določi letni dopust 

v višini 43 dni.  

 

Skupno število dni letnega dopusta je določeno po naslednjih kriterijih: 
- delovna doba – 34 let    24 dni,  

- zahtevnost dela       8 dni, 

- delovna uspešnost      3 dni, 

- vodenje        3 dni, 

- starost nad 50 let       5 dni. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Županu, g. Kastelic Alojziju se letni dopust za leto 2012 določi po kriterijih in merilih, določenih 

v 34., 35. 37., 38. in 39. členu Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 

5/91, 18/91, 22/91 in 2/91-II, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97 in 38/99) ter 18. členu Zakona o 

funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90 in 18/94). 

 

Skupno število letnega dopusta je določeno po naslednjih kriterijih: dopust glede na delovno 

dobo (35. člen ZDDO) - 24 dni za delovno dobo nad 25 let; dopust za zahtevnost delovnega 

mesta (18. člen ZFDO) - 8 dni, dopust glede na uspešnost (37. člen ZDDO) - 3 dnevi, dopust 

za vodenje (38. člen ZDDO) - 3 dni, dopust za starost nad 50 let (39, člen ZDDO) – 5 dni.  
 

 

POUK O PRAVEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove 

vročitve pri Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Trebnje. Pritožba se 

vloži pisno pri organu, ki je izdal sklep. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, 

da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. O pritožbi bo odločala 

Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije.  

 

               
 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
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ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

Predsednica je pozvala prisotne k razpravi.  

 

Nihče od prisotnih ni imel predlogov. 

 

Predsednica je sejo zaključila ob 16:30. uri. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Nina Krese, univ. dipl. prav. 

 

Nada Pepelnak, l.r. 
predsednica 

 


