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Dat um:  20 .  9 .  2 01 8  

   

           OSNUT EK 

ZAPISNIK 

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

ki je bila v sredo, 19. septembra 2018, ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje 

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

mag. Gregor Kaplan in Branko Veselič   
  
Odsotni člani:  Špela Smuk (opravičeno) 
  
Ostali prisotni: mag. Klavdija Tahan in Aleksandra Blagovič Huč – Občinska uprava 

 
 
Sejo je vodil g. Miran Candellari, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
in ob 17.02 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih šest članov Komisije. 
 
Predsednik Komisije je člane pozval k podaji predlogov za dopolnitev oz. umik točk iz predlaganega 
dnevnega reda. 
 
Člani Komisije niso podali predlogov za spremembo predlaganega dnevnega reda, zato je 
predsednik Komisije na glasovanje podal naslednji predlagani  
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja z dne 4. 4. 2018, 

2. Mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Trebnje, 
3. Razno. 

 
 
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 



Zapisnik 25. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 24. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
z dne 4. 4. 2018 

 
Na zapisnik 24. seje ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije, zato je predsednik, g. 
Candellari na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Zapisnik 24. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 4. 4.  
2018 se potrdi in sprejme.  
 
 

 
Podatk i  o  g lasovanju:  

Prisotni člani: 6 
ZA so glasovali: 6 

PROTI so glasovali: nihče 
 
 Sklep je bil sprejet. 

 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Trebnje  

 
Predsednik Komisije, g. Candellari je predal besedo ge. Tahan, pravnici, ki je podala kratko 
obrazložitev.  
 
G. Kepa je podal pozitivno mnenje k imenovanju predlagane direktorice, ostali člani Komisije pa so 
se z njim strinjali, zato je predsednik Komisije, g. Candellari na glasovanje podal naslednji  
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da poda pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Mateje Ribič za direktorico 
Doma starejših občanov Trebnje.  
 

Podatk i  o  g lasovanju:  
Prisotni člani: 6 

ZA so glasovali: 6 
PROTI so glasovali: nihče 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Razno 

 
Pod točko Razno je g. Kaplan izpostavil, da se v bodočem mandatu upošteva volilni rezultat, da ne 
prihaja do preglasovanja. 
 
 
Dnevni red seje Komisije je bil izčrpan, predsednik Komisije, g. Candellari je sejo zaključil ob 17.20 
uri.  
 
 
Zapisala: 
Aleksandra Blagovič Huč, l. r.      Miran Candellari, l. r. 
Svetovalec                                                  predsednik 


