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           OSNUTEK 

ZAPISNIK 

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

ki je bila v torek, 26. maja 2015, ob 18.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje 

 
 
Prisotni člani: Miran Candellari – predsednik, dr. Jože Korbar, Štefanija Gliha, Franci Kepa, 

Gregor Kaplan, Špela Smuk 
  
Odsotni člani: Rok Saje (neopravičeno) 
  
Ostali prisotni: Klavdija Tahan – predstavnica občinske uprave, Andreja Triler – predstavnica 

občinske uprave 
 
 
 
Sejo, ki se je začela ob 18.00 uri je vodil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, g. Miran Candellari, ki je ob 18.00 ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji navzočih šest 
od sedmih članov. 
 
Predsednik je pozval člane Komisije k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega 
dnevnega reda, ki jim je bil posredovan z vabilom. 
 
S strani članov Komisije ni bilo podanih predlogov za spremembo delovnega reda, zato je predsednik 
Komisije, g. Candellari na glasovanje podal naslednji predlagani  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 22. 4. 2015 

2. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo 
Trebnje 

3. Razno 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

Datum: 27. 5. 2015 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z 
dne 22. 4. 2015 

 
G. Candellari je prisotne pozval k morebitnim pripombam, dopolnitvam oz. popravkom na zapisnik. 
Člani niso imeli pripomb nanj, zato je predsednik Komisije prešel na glasovanje o zapisniku. 
 
SKLEP: 
Zapisnik 5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 22. 4. 
2015 se sprejme in potrdi. 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Zapisnik je bil potrjen. 

 
 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo 
Trebnje, ge. Patricije Pavlič 

 
Ga. Tahan je na kratko predstavila postopek imenovanja direktorice JZ CIK Trebnje. Svet JZ CIK 
Trebnje je izmed prijavljenih kandidatov za delovno mesto direktorice CIK Trebnje izbral kandidatko 
go. Patricijo Pavlič; prav tako sta pozitivno mnenje k imenovanju podala Andragoški zbor in Svet 
ustanoviteljic. Povedala je še, da je zadnja faza postopka pridobitev soglasja s strani Občinskega 
sveta Občine Trebnje (ter ostalih občinskih svetov).  
G. Candellari je predlagal, da Komisija poda soglasje k imenovanju ge. Patricije Pavlič za direktorico 
javnega zavoda CIK Trebnje.  
 
Razprave ni bilo, zato je g. Candellari na glasovanje podal naslednji  
 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da poda soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Center za izobraževanje 
in kulturo Trebnje, ge. Patricije Pavlič. 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 5 
PROTI so glasovali: 1 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Razprave k tej točki ni bilo. G. Candellari je sejo zaključil ob 18.07 uri. 
 
Zapisala: 
Andreja Triler, l. r.  Miran Candellari, l. r. 

predsednik 

 


