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ZAPISNIK 

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

ki je bila v sredo, 11. julija 2012, ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

 

Prisotni člani: Nada Pepelnak, Miran Candellari, Andrej Jevnikar, dr. Jože Korbar, Franc 

Kozlevčar, Branko Veselič, Mitja Jeras 

  

Odstotni člani: / 

  

Ostali prisotni: Janez Pirc, direktor občinske uprave, Saša Štrubelj, predstavnica občinske 

uprave 

 

 

Sejo je vodila predsednica Nada Pepelnak in ob 17.00 ugotovila sklepčnost, saj so bili prisotni vsi 

člani komisije. Pozvala je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 

dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom. 

 

G. Candellari je predsednico vprašal, zakaj za 2. točko dnevnega reda ni prejel gradiva. 

 

Ga. Štrubelj je povedala, da gre pri drugi točki dnevnega reda za sklep, katerega KMVVI na seji 

praviloma šele oblikuje in sprejme ter da se ga ne pripravlja v naprej. Lahko pa se v bodoče 

pripravlja gradivo oziroma podlago za odločitev glede tovrstnih zadev. 

 

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

naslednji dnevni red. 

 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje z dne 14. 5. 2012, 

2. Predlog Sklepa o določitvi plače županu Občine Trebnje, 

3. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Trebnje, 

4. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun in finance Občinskega sveta Občine 

Trebnje, 

5. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Veliki Gaber, 

6. Razno 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

Datum: 12. 7. 2012 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje z dne 14. 5. 2012  

 

Predsednica je pozvala prisotne k pripombam ali predlogom na zapisnik 8. seje. 

 

G. Jeras je povedal, da je na četrti strani zapisnika, kjer piše »G. Jevnikar je povedal, da se mu 

zdi, da je sedaj sprejet zakon, po katerem imajo javni uslužbenci lahko največ 35 dni letnega 

dopusta«. Tega namreč ni povedal g. Jevnikar, pač pa g. Jeras, g. Jevnikar pa je nato le pritrdil 

temu. G. Jeras je želel, da se to v zapisniku popravi. 

 

Drugim pripomb ni bilo. 
 

Predsednica je podala na glasovanje 

SKLEP: 

 Sprejme se Zapisnik 8. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja z dne 14. 5. 2012 skupaj s popravkom na 4. strani zapisnika, kjer se 

besedilo spremeni tako, da se glasi: »G. Jeras je povedal, da se mu zdi, da je 

sedaj sprejet zakon, po katerem imajo javni uslužbenci lahko največ 35 dni 

letnega dopusta.« 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju :  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Sklepa o določitvi plače županu Občine Trebnje 

 

Predsednica je pozvala predstavnike občinske uprave k obrazložitvi te točke. 

 

Ga. Štrubelj je podala obrazložitve glede določitve plače županu in poudarila, da je namen 

sprejetja novega sklepa zgolj uskladitev z zakonom za uravnoteženje javnih financ (154. člen in 

nadaljnji členi), pri čemer je sprememba plače župana posledica spremembe višine plačnega 

razreda, pri čemer plačni razred ostaja enak. Poleg tega se spreminja še način odprave plačnega 

nesorazmerja, pri čemer se sledi navodilom ministrstva za pravosodje in javno upravo ter usklajuje 

s 156. členom ZUJF. Povedala je tudi, da je KMVVI pristojna za sprejem tega sklepa, sicer pa 

diskrecije pri določitvi plače župana nima, saj je le-ta zakonsko določena z ZUJF, Zakonom o 

sistemu plač v javnem sektorju in Zakonom o funkcionarjih v državnih organih. 

 

G. Jevnikar je vprašal, ali so se spremenile oz. zmanjšale tudi plače direktorjem javnih zavodov, 

npr. Komunale Trebnje, Vrtca, itd. V kolikor so se plače znižale tudi njim, potem se strinja s 

predmetnim sklepom. 

 

Ga. Štrubelj je povedala, da so se, glede na novi ZUJF, morale. 

 

G. Candellari je vprašal kakšna plača je bila izplačana županu za mesec junij, glede na to, da bo 

KMVVI sklep sprejela šele sedaj, torej 11. 7. 2012, določbe ZUJF pa so se pričele uporabljati že s 

1. 6. 2012. 
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Ga. Štrubelj je povedala, da je zaradi pravilnosti obračuna plač tudi sama želela ta podatek 

preveriti v Referatu za proračun, vendar je uslužbenka, ki pokriva to področje odsotna in prav tako 

je odsoten župan, zato tega podatka ni pridobila. Vendar pa, v kolikor je bila plača županu 

obračunana mimo določb novega ZUJF, se bo razlika poračunala pri naslednji plači v skladu z 

ZSPJS. 

 

G. Korbar je poudaril, da je ključno vprašanje ali je uvrstitev župana v 51. plačni razred in druge 

točke sklepa, ki ga bodo danes sprejeli, v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, ostalo je le 

ugotovitveni sklep. 

 

Ga. Štrubelj je pritrdila in povedala, da se uvrstitev v plačni razred ni spremenila, pač pa je zakon 

spremenil le višino plačnih razredov, posledica česar bo znižanje plače županu. 

 

Predsednica je podala na glasovanje 
SKLEP: 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-

UPB13, 8/10 Odl.US, 13/10, 16/10 Odl.US, 50/10 Odl.US, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 

35/11, 110/11-ZDIU12, 27/12 Odl.US, 40/12-ZUJF), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 

84/10 Odl.US, 40/12-ZUJF) in 26. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 

111/2007, 11/2009, 14/2011), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 

svoji 9. seji dne 11. 7. 2012 izdaja naslednji  

 

 
S K L E P  

o določitvi plače županu 

 

 
1.   

 

ALOJZIJU KASTELICU, roj, 30. 08. 1960, županu Občine Trebnje, ki svojo funkcijo opravlja 

poklicno, se s tem sklepom določi osnovna plača na podlagi uvrstitve funkcije župana 

Občine Trebnje v plačni razred in dodatek za delovno dobo. 

  
2.   

 

Župan se uvrsti v 51. plačni razred, katerega vrednost na dan uveljavitve tega sklepa znaša 

3.129,66 EUR, kar predstavlja osnovno plačo župana za poklicno opravljanje funkcije. 

Osnovna plača se županu spreminja glede na spremembo vrednosti plačnih razredov 

plačne lestvice v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

Županu se odpravlja nesorazmerje v osnovni plači v rokih oziroma na način, določen z 

Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 8/10 Odl.US, 

13/10, 16/10 Odl.US, 50/10 Odl.US, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/11-

ZDIU12, 27/12 Odl.US, 40/12-ZUJF), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list 

RS, št. 40/12, v nadaljnjem besedilu: ZUJF), oziroma veljavno zakonodajo. 

 
3.    

 

Županu Alojziju Kastelicu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne 

plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. 

 

 
4.  
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S izdajo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi plače županu, št. 110-17/2011-2 z dne 

26. 5. 2011. 

 

       

5. 

 

Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 6. 2012 dalje. 

 

 

 

 
O b r a z l o ž i t e v: 

 

 

Županu se plača določi glede na veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (v 

nadaljnjem besedilu: ZSPJS) ter Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 

40/12, v nadaljnjem besedilu ZUJF), ki določata merila za uvrstitev funkcije župana v plačni 

razred in dodatek za delovno dobo. 

 

Funkcije v plačni skupini A5 so uvrščene v plačne razrede na podlagi Priloge 3 ZSPJS v 

razponu od 32. do 59. plačnega razreda. Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo 

praviloma enkrat letno. Višina uskladitve mora biti enaka za javne uslužbence in 

funkcionarje. Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje se, po 

predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi z ZSPJS. Funkcija županov plačne 

podskupine A5 so določene glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. 

 

Župan Občine Trebnje se glede na navedeno uvrsti v funkcijo Župana V, šifra funkcije 

A050501, saj se število prebivalcev Občine Trebnje uvršča v določeni razpon med 5001 in 

15000 prebivalcev. 

 

V skladu z 10. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06-ZSPJS-E) se je pri obračunu plač za mesec 

december vsakega leta odpravilo 25% nesorazmerja v osnovni plači župana od leta 2006 do 

2009. V nadaljevanju je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju (Uradni list RS, št. 57/07-ZSPJS-G) določil, da se funkcionarjem plačne 

skupine A5, ki jih je v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) 

pripadla višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki 

so se uporabljali do začetka uporabe navedenega odloka, in jim je bila s pričetkom uporabe 

navedenega odloka odpravljena ena četrtina nesorazmerja, preostalo nesorazmerje odpravi 

v obdobju od leta 2007 do leta 2009, pri čemer se pri obračunu plač za december vsako leto 

odpravi ena četrtina nesorazmerja. S 4. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, 

št. 96/2009) pa je bilo določeno, da se ta obveza v letu 2009 ne izvrši, temveč se 

nesorazmerja odpravijo v roku, ki je določen za dokončno odpravo nesorazmerij v osnovnih 

plačah javnih uslužbencev. Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 

(Uradni list RS, št. 13/10-ZSPJS-M) je v nadaljevanju določil, da se funkcionarjem plačne 

podskupine A5 preostanek nesorazmerja v osnovnih plačah, ki ni bil odpravljen do 

uveljavitve tega zakona odpravi s 1. 10. 2011. Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, 

št. 94/10, 110/11) pa v prvem odstavku 9. člena določa, da se ne glede na določbe ZSPJS 

funkcionarjem izvede odprava zadnje tretjine oziroma četrtine nesorazmerij v osnovnih 

plačah s 1. oktobrom v drugem letu, ki sledi letu, v katerem realna rast bruto družbenega 

proizvoda preseže 2,5%. Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) v 

156. členu določa, da se odprava zadnje tretjine oziroma četrtine nesorazmerij v osnovnih 

plačah funkcionarjev ne glede na določbe ZSPJS in ZIU izvede s prvim dnem v mesecu, ki 

sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon, to je z dnem 1. 6. 2012.  
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Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene 

v celotni delovni dobi funkcionarja v obdobjih opravljanja dela v delovnem razmerju in 

opravljanja samostojne dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma ali v tujini.  

Višina dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe se določi s 

kolektivno pogodbo za javni sektor. 

 

Funkcionarjem pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako 

zaključeno leto delovne dobe. 

 

Županu Alojziju Kastelicu pripada v skladu z ZUJF plača, določena s tem sklepom, od 1. 6. 

2012 dalje. 

 

V skladu z zapisanim je določeno, kot izhaja iz izreka tega sklepa. 
 

 

 

POUK O PRAVEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljena zahteva za varstvo pravic v 

roku 15 dni od prejema, na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

občinskega sveta Občine Trebnje, po pošti na naslov Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja občinskega sveta Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali ustno 

na zapisnik. 

 

 

 
 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Trebnje 

 

Predsednica je povedala, da je bil v juniju posredovan vsem političnim strankam poziv za 

posredovanje predlogov za člane Nadzornega odbora Občine Trebnje, Odbora za proračun in 

finance Občinskega sveta Občine Trebnje ter predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole 

Veliki Gaber.  Za imenovanje nadomestnega člana NO Občine Trebnje smo prejeli  dva predloga in 

sicer  predlagana sta mag. Janez Slak ter mag. Vesna Anžlovar Jurič. Življenjepis obeh kandidatov 

je bil priložen k gradivu, ki so ga prejeli vsi člani komisije. Nato je pozvala k razpravi. 

 

Predloga za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Trebnje, sta bila torej 

sledeča: 

 

Ime in priimek kandidata Predlagatelj Opombe 

mag. Janez Slak  

Stranje pri Velikem Gabru 14 

8213 Veliki Gaber 

LDS – Liberalna demokracija 

Slovenije 
Podpora:  

SD – Socialni demokrati, 

DROT – ZA RAZVOJ 

Vesna Anžlovar Jurič 

Zagorica pri Velikem Gabru 51 

8213 Veliki Gaber 

N.Si Nova Slovenija – 

Krščanska ljudska stranka 
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G. Jevnikar je povedal, da je v Nadzornem odboru tudi sam sodeloval in zato pozna delo, 

obveznosti in odgovornosti. Povedal je, da glede na lastne izkušnje ne bo podal podpore mag. 

Janezu Slaku, saj zanj meni, da je »dlakocepski«. 

 

G. Veselič je povedal, da je pač vselej tako, da nadzorni odbor predstavlja pozicija. Dejal je, da 

mag. Janeza Slaka pozna, da je to zelo poštena oseba in da, četudi je, kot ga je g. Jevnikar opisal, 

morda res zelo natančen pri delu, ravno to njegova prednost glede na naravo dela nadzornega 

odbora. Meni, da je mag. Janez Slak zelo primeren za člana NO, saj vselej gleda širše in se 

temeljito posveti vsaki zadevi. Povedal je, da se sam ni nikoli opredeljeval »levo« ali »desno«, pač 

pa je vselej deloval tako, kot je menil da je prav in da se tudi tokrat strinja s tistimi, ki so podprli 

mag. Janeza Slaka. Vsekakor pa je odločitev o glasovanju stvar posameznika. 

 

G. Jeras je k besedam g. Veseliča dodal, da bi bilo prav gotovo »higienično«, da imamo v 

nadzornem odboru tudi predstavnika opozicije. Povedal je, da je sicer tudi ga. Vesna Anžlovar 

Jurič marljiva in pridna, vendar bi za to funkcijo, upoštevajoč merilo, kdo bo najbolje opravljal to 

funkcijo, predlagal mag. Janeza Slaka. 

 

G. Jevnikar je povedal, da bi bilo prav, da ostane razmerje takšno, kot je bilo opredeljeno po 

volitvah oziroma naj ostane takšen ključ delitve članstva v nadzornem odboru. Povedal je, da je 

sedaj Nova Slovenija izgubila člana in da bi bilo prav, da je tudi nadomestni član njihov 

predstavnik. 

 

G. Candellari je povedal, da vidi oba kandidata kot strokovna in da njuni strokovnosti ne oporeka. 

Vsekakor pa ni važno, kdo je pozicija in kdo opozicija. To ne sme biti razlog, da se nekoga 

privilegira. Povedal je, da bi bilo potrebno ohraniti žensko kvoto, če je torej sedaj predstavnica 

ženskega spola odstopila, naj jo tudi nadomesti ženska. Tudi za občino bo bolje, da prihajajo v 

organe novi ljudje, ki niso obremenjeni s starimi zamerami. Pri go. Anžlovar pa mu je všeč zlasti 

pripravljenost za delo, ki jo je čutiti v njeni predstavitvi. 

 

G. Kozlevčar je povedal, da ceni ga. Vesno Anžlovar Jurič in da tudi iz njenega življenjepisa izhaja, 

da ima že veliko izkušenj, saj je delala v podjetju, kjer so se soočali z recesijo in uspešno reševali 

kritične situacije. Predlagal je,da damo novim ljudem možnost, da se izkažejo, tudi zato, ker je ga. 

Vesna Anžlovar Jurič sama izrazila veliko željo po tem in navedla tudi svoje cilje. 

 

G. Veselič je podal repliko in povedal, da se vsekakor strinja s tem, da je potrebno novim dati 

možnost in da je to običajno dobra rešitev. Vendar pa v konkretnem primeru ostaja pri mnenju, da 

je z vidika strokovnosti bolje, da se na to funkcijo imenuje mag. Janeza Slaka. 

 

G. Korbar je povedal, da v kolikor imamo možnost, da med člane nadzornega odbora imenujemo 

novega člana, torej spremenimo zasedbo z novim strokovnjakom, ki je zelo motivirana za to delo 

moramo to možnost izkoristiti. G. Korbar je bil mnenja, da je mag. Vesna Anžlovar Jurič prava 

oseba za ohranitev objektivnega in uravnoteženega pogleda na delovanje občine, kar je osnovna 

naloga NO. Seveda pa strokovnosti ne gre oporekati nobenemu kandidatu. 

 

Ga. Pepelnak je povedala, da je delo člana  NO odgovorno  in da je prepričana, da pri svojem delu 

postavljajo na prvo mesto strokovnost.  Dodala je, da je mag. Vesna Anžlovar Jurič zelo lepo 

opredelila svoje cilje oziroma željo po delovanju, samoiniciativnost ter željo po sodelovanju. 

Razprava je bila zaključena, zato je predsednica  podala na glasovanje oba predloga za 

nadomestnega člana nadzornega odbora.  

 

Predsednica je ugotovila, da je mag. Janez Slak prejel 2 glasova, mag. Vesna Anžlovar Jurič pa 5 

glasov. 
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Glede na rezultat glasovanja je predsednica ugotovila, da je mag. Vesna Anžlovar Jurič prejela 

največ glasov, zato je predsednica oblikovala naslednji  
SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 

svetu Občine Trebnje, da za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine 

Trebnje imenuje mag. VESNA ANŽLOVAR JURIČ. 

 

 

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun in finance Občinskega sveta Občine 

Trebnje 

 

Predsednica je naštela predloge za imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun in 

finance Občinskega sveta Občine Trebnje 

 

Predloga za imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun in finance Občinskega sveta 

Občine Trebnje, sta sledeča: 

 

Ime in priimek kandidata Predlagatelj Opombe 

Gregor Kaplan 

Dolenjska ulica 2 

8210 Trebnje 

DSD – Demokratična stranka 

dela 

 

Jože Grozde 

Cankarjeva ulica 25 

8210 Trebnje 

SDS – Slovenska 

demokratska stranka 

 

 

Predsednica je odprla razpravo. 

 

G. Korbar je povedal, da je po Poslovniku Občinskega sveta Občine Trebnje obvezna sestava 

odbora takšna, da morajo biti najmanj 4 člani predstavniki občinskega sveta, ostali pa so lahko 

zunanji. Glede na to, da je odstopila zunanja članica, je postavil vprašanje, ali je obveznost, da 

občinski svet za nadomestnega člana imenuje prav tako zunanjega kandidata ali je lahko 

imenovan tudi član občinskega sveta. 

 

Ga. Štrubelj je pritrdila in dejala, da poslovnik določa, da morajo biti najmanj 4 člani iz vrst 

občinskega sveta, lahko pa jih je tudi več. 

 

Razprava je bila zaključena, zato je predsednica  podala na glasovanje oba predloga za 

nadomestnega člana Odbora za proračun in finance. G. Gregor Kaplan je prejel 2 glasova, g. Jože 

Grozde pa 5 glasov. 

 

Glede na rezultat glasovanja je predsednica ugotovila, da je g. Jože Grozde dobil največ glasov, 

zato je predsednica oblikovala naslednji 
SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 

svetu Občine Trebnje, da za nadomestnega člana Odbora za proračun in finance 

Občinskega sveta Občine Trebnje imenuje g. JOŽETA GROZDETA. 
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K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Veliki Gaber 

 

Predsednica je naštela predloge za imenovanje predstavnika občine v Svet Osnove šole Veliki 

Gaber. 

 

Predlogi za imenovanje predstavnikov ustanoviteljev v Svet Osnovne šole Veliki Gaber so bili 

sledeči: 

 

Ime in priimek kandidata Predlagatelj Opombe 

Sonja Jevnikar 

Medvedjek 7  

8213 Veliki Gaber 

DSD – Demokratična stranka 

dela 

 

Mitja Jeras 

Medvedjek 32 

8213 Veliki Gaber 

SD – Socialni demokrati  

Anton Lavrih 

Žubina 28 

8213 Veliki Gaber 

LDS – Liberalna demokracija 

Slovenije 

 

Jože Hribar 

Veliki Gaber 64a 

8213 Veliki Gaber 

DROT – ZA RAZVOJ  

Simona Maver 

Vrtače 2 

8360 Žužemberk 

SLS – Slovenska ljudska 

stranka 

 

Natalija Zabukovec 

Pristavica pri Velikem Gabru 7 

8213 Veliki Gaber 

N.Si Nova Slovenija – 

Krščanska ljudska stranka 

 

Jože Verbič 

Mali Gaber 23 

8213 Veliki Gaber 

SDS – Slovenska 

demokratska stranka 

 

 

Predsednica je odprla razpravo. 

 

G. Korbar je predlagal, da se v gradivu za sejo občinskega sveta popravi naslov tako, da ne bo 

pisalo »imenovanje predstavnika« pač pa »imenovanje treh predstavnikov«, da ne bo prišlo do 

pomote, saj je potrebno  imenovati tri predstavnike in ne zgolj enega. 

 

G. Jeras je povedal, da glede na to, da je tudi sam predlagan za imenovanje, da želi začeti z 

razpravo. Poudaril je, da je bil kot predstavnik ustanovitelja v Svetu OŠ Veliki Gaber imenovan že v 

prejšnjem mandatu in da so bili pri delu, torej on, g. Hribar in ga. Brilj, katerega ni bilo malo, zelo 

uspešni. Zastavili so kar nekaj projektov in jih uspešno izpeljali, vendar pa so nekateri, dobro 

zastavljeni projekti, ostali. Tudi te je še potrebno izpeljati do konca. Povedal je, da bi bilo ravno 

zato zelo dobro, da on in g. Hribar ostanejo predstavniki tudi v bodoče, ga. Brilj pa naj se zamenja 

z g. Verbičem. Povedal je, da bi bila primerna tudi ga. Zabukovec, vendar le-ta nima otroka v šoli in 

ima že veliko drugih obveznosti, za g. Lavriha in ga. Jevnikar pa je dejal, da slednja tudi nista 

povezana s šolo. 

 

G. Candellari je povedal, da bodo v Svet, s strani sveta staršev izvoljeni tudi trije starši. ki bodo 

zagovarjali ravno stališča staršev. Dodal je, da dejstvo, da ima nekdo otroka v šoli lahko 

predstavlja prednost v konkretnem primeru, vsekakor pa to ne more biti pogoj. Povedal je, da bi 

bilo zaželeno, da bi bil v svet vključen tudi nekdo, ki ni iz KS Veliki Gaber, zato se ne strinja s 

predlogom g. Jerasa, saj bi to pomenilo, da so vsi trije predstavniki iz KS Veliki Gaber. Predlagam, 

da je izvoljen vsaj en kandidat tudi iz KS Sela pri Šumberku. 
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g. Jevnikar je povedal, da tudi sam ne bo podprl, da bi bili vsi trije člani iz Velikega Gabra. 

 

G. Korbar je povedal, da imenujemo člane, ki bodo predstavljali  interes občine kot ustanoviteljice. 

Ključno vprašanje je torej, kdo od predlaganih kandidatov bo lahko najbolj učinkovito povezoval 

občino in šolo oz. kdo bo najbolje zastopal interese občine kot ustanoviteljice. Povedal je, da ni nič 

narobe, če v svetu ostanejo še naprej tisti, ki so do sedaj že učinkovito delovali, vendar pa tudi ne 

bo nič narobe, če bodo zastopali občino tudi takšni, ki sedaj niso člani in tudi taki, ki niso iz  

krajevne skupnosti Veliki Gaber. Povedal je, da so vsi predlagani kandidati primerni, vendar je 

potrebno imenovati in bo dal svoj glas za tiste, ki bodo najboljši. 

 

G. Kozlevčar je povedal, da se že lahko opredeli, koga bo imenoval in tudi razloži za kaj. Povedal 

je, da ni dobro, da bi se v bodoče ponavljale takšne igrice, kot so se dogajale v preteklosti (v 

prejšnjih mandatih), ko so članici sveta prenehali pošiljati vabila na seje zaradi pomembnih 

predlogov Varstvene narave v prometu otrok.  

 

Predsednica je nato predlagala in na kratko opisala način glasovanja o kandidatih ter dala 

na glasovanje 
SKLEP: 

Glede 5. točke dnevnega reda, Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet 

Osnovne šole Veliki Gaber, se glasovanje opravi kot javno poimensko 

glasovanje, na naslednji način: glasuje se poimensko, po abecednem vrstnem 

redu glede na priimek članov komisije, pričenši s črko A, tako da vsak član 

komisije predlaga tri kandidate izmed vseh kandidatov za predstavnike 

ustanovitelja v Svet Osnove šole Veliki Gaber. Po tako opravljenem glasovanju 

predsednica komisije  prešteje glasove, ki jih je prejel vsak izmed predlaganih 

kandidatov. Tri kandidate z največ glasovi bo komisija predlagala Občinskemu 

svetu Občine Trebnje v imenovanje kot predstavnike ustanovitelja v Svet 

Osnovne šole Veliki Gaber. 

 

 
 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 7 

ZA so glasovali: 7 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

Predsednica je upoštevajoč abecedni red, pozvala vsakega člana komisije, da predlaga tri 

kandidate. Po glasovanju vseh članov komisije, je predsednica preštela glasove, ki jih je dobil vsak 

kandidat in razglasila izid glasovanja: 
  g. Jože Verbič je prejel skupaj 6 glasov, 

  ga. Simona Maver je prejela skupaj 5 glasov, 

  ga. Natalija Zabukovec je prejela skupaj 4 glasove, 

  g. Mitja Jeras je prejel skupaj 3 glasove, 

  g. Jože Hribar je prejel skupaj 2 glasova, 

  g. Lavrih Anton je prejel skupaj 1 glas in 

  ga. Sonja Jevnikar ni prejela nobenega glasu. 

 

Predsednica je nato povzela rezultate glasovanja in glede na izid glasovanja oblikovala: 
SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 

svetu Občine Trebnje, da kot predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole 

Veliki Gaber imenuje g. JOŽETA VERBIČA, ga. SIMONO MAVER ter ga. 

NATALIJO ZABUKOVEC. 
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

G. Veselič je ob priliki opravljenega glasovanja povedal, da bi bilo potrebno kdaj, da bi vsak pri 

sebi pogledal morda tudi nekoliko drugače oz. iz drugega zornega kota. Povedal je, da je potrebno 

dati možnost mladim in zagnanim in da bi bilo prav, da razmišljamo s svojo glavo. 

 

Drugih predlogov ni bilo. 

 

Predsednica je sejo zaključila ob 18:01 uri. 

 

 

Zapisala: 

Nina Krese, univ. dipl. prav. 

 

Nada Pepelnak  
predsednica 

l.r. 

          


