
Občine 
Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Trebnje, Goljev trg 5, 8210 Trebnje, 

SVET USTANOVITELJIC CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE 
Strokovna opravila opravlja občinska uprava Občine Šentrupert 

Številka: 014-0003/2017-9 
Datum: 24.3.2017 

ZAPISNIK 

3. dopisne seje Sveta ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki je potekala v 
četrtek, 23.3.2017, od 12. ure do petka, 24.3.2017 do 12. ure preko internetne povezave županov 
občin soustanoviteljic s strokovno delavko občinske uprave Občine Šentrupert. 

Prisotni:  
- župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš; župan Občine Mokronog-Trebelno, Anton Maver; župan 
Občine 'Šentrupert, Rupert Gole in podžupan Občine Trebnje, dr. Jože Korbar. 
Ostali prisotni:  
- Danica Grandovec, občinska uprava Občine Šentrupert: 

Z vabilom so člani Sveta ustanoviteljic CIK Trebnje prejeli gradivo ter predlog dnevnega reda: 

1. Izdaja soglasja h kratkoročnemu (likvidnostnemu) zadolževanju javnemu zavodu Center za 
izobraževanje in kulturo Trebnje. 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

K 1. točki:  
Izdaja soglasja h kratkoročnemu (likvidnostnemu) zadolževanju javnemu zavodu Center za 
izobraževanje in kulturo Trebnje. 

Župani občin soustanoviteljic so dne 24.3.2017, v času med 830 in 10. uro po e-pošti sporočili svoje 
glasovanje na glasovnicah o predlogu naslednjega sklepa: 

SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje podaja soglasje h 
kratkoročnemu (likvidnostnemu) zadolževanju zavoda v višini 60.000,00 EUR, za 
obdobje 1.4.2017 do 30.12.2017. 



ra zadeve 

Občine 

Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 

SVET USTANOVITELJIC CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE 
Strokovna opravila opravlja občinska uprava Občine Šentrupert 

Številka: 014-0003/2017-10 
Datutn: 24.3.2017 

Svet ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je na 3. dopisni seji, ki je potekala v 
četrtek, 23.3.2017, od 12. ute do petka, 24.3.2017 do 12. ure preko internetne povezave županov občin 
soustanoviteljic s strokovno delavko občinske uprave Občine Šentrupert, pod 1. točko dnevnega reda: 
Izdaja soglasja h kratkoročnemu (likvidnostnemu) zadolževanju javnemu zavodu Center za 
izobraževanje in kulturo Trebnje, 

sprejel naslednji 

SKLEP: 

Svet ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje podaja soglasje h 
kratkoročnemu (likvidnostnemu) zadolževanju zavoda v višini 60.000,00 EUR, za obdobje 
1.4.2017 do 30.122017. 
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Poslati: 
- 	Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, 
- 	Občinam soustanoviteljicam, po e-poštl. 

Vložiti: 
v dokumentarno gradivo.  

dričeva 2, 8210 Trebnje (navadno in po e-pošti). 
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Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA so glasovali: 	4 
PROTI so glasovali: 

Sklep je bil sprejet. 

Dopisna seja je bila zaldjušena v petek, 24.3.2017, ob 12. uri. 

Zapisala: 
Danica Grandovec 
Višja svetovalka I 

Predsedujoči Sveyus noviteljic 
Center za izobražeyanje i kulturo Trebnje 

p,AŽE v4 	Župan 'Občine ntrupert 
Rirpert GOLE 

Poslati po e-pošti: 
- obcina@rnirna.si, (županu Dušanu Skerbišu), 
- tanja.sinkovec@mirna.si  (direktorica občinsk •uprave Mirna); 
- obcina@mokronog-trebelno.si  (županu Antonu Mavru), 
-rnojca.pekoljPmokronog-trebelno.si  (direktorica občinske uprave Mokronog-Trebelno). 
- andreja.perc@trebnje.si  (županu Alojziju Kastelicu); 
- janez.pirc@trebnje.si  (direktor občinske uprave Trebnje), 
- inateja.jazbecOsentrupert.si  (direktorica občinske uprave Šentrupert); 
-obcinaOsentrupert.si   
- patricija.pavlicRciktrebnje.si  (direktorica CIK Trebnje, Patricija Pavlič) 

Vložiti: 
- 	v dokumentarno gradivo. 



Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
Občina Mokronog -Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokton 
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 

oačmA MIRNA 

EJETO: 19 -09- 2017 
ve 

SVET USTANOVITELJIC 
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE 
Strokovna opravila opravlja občinska uprava Občine Šentrupert 

Številka: 014-0005/2017 
Datum: 03. 05. 2017 

ZAPISNIK 

7. redne seje Sveta ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki je potekala v 
sredo, 3. maja 2017, s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi Občine Šentrupert. 

Prisotni: 
župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš; župan Občine Mokronog - Trebelno, Anton Maver; župan 

Občine Šentrupert, Rupert Gole in župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic. 

()stali prisotni:  
direktorica CIK Trebnje, Patricija Pavlič  in Danica Gtandovec, občinska uprava Občine Šentrupert. 

Sejo je ptiče predsednik Sveta ustanoviteljic Rupert Gole, pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost ter 
predlagal naslednji dnevni red: 

Potrditev zapisnika 6. redne seje, z dne 13.4.2016 in 3. dopisne seje Sveta ustanoviteljic 
CIK Trebnje, z dne 24.3.2017; 
Letno poročilo za leto 2016; 
Program dela zavoda s finančnim načrtom za leto 2017; 
Razno. 

Dne 26. aprila 2017 je bil članom Sveta ustanoviteljic posredovan predlog za razširitev dnevnega reda z 
dodatno točko: 

- 	Podaja mnenja k spremembam Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji CIK Trebnje. 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, dodatna točka se uvrsti pod zaporedno številko 4, dnevni 
red se ustrezno preštevilči. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Dnevni red je bil sprejet. 



točki:  
Na predlog zapisnika 6. redne seje in 3. dopisne seje člani Sveta ustanoviteljic CIK Trebnje niso imeli 
pripomb. Na glasovanje je bil podan naslednji 

SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje potrjuje zapisnik 6. 
redne seje, z dne 13.4.2016 in 3. dopisne seje, z dne 24.3.2017. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

točki:  
Po uvodnih besedah je predsednik SU Rupert Gole pozval clitektonco CIK Trebnje P. Pavlič, da 
predstavi poročilo za leto 2016. Glede na obšimo gradivo, ki je bilo priloženo, je Pavličeva povzela le 
bistvene zaključke iz poročila. Povedala je, da v njihovem zavodu izvajajo pretežno tržno dejavnost, da 
so finančni načrti in poročila pripravljeni ni vodeni ločeno po dejavnostih ter uravnoteženi. 
Župan A. Kastelic je pohvalil delovanje javnega zavoda CIK Trebnje, predvsem pa zpostavil 
spodobnost pridobivanja sredstev iz drugih virov in sodelovanje v LAS-u. 
Župan R. Gole pa je krajšo razpravo zaključil z ugotovitvijo, da vsi javni zavodi dobro in uspešno 
poslujejo. 

Po končani razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 
1. Svet ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje potrjuje letno poročilo in 

finančno poročilo zavoda za leto 2016. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

točki:  
Predsednik SU je povabil direktorico P. Pavlič, da poda obrazložitev programa dela zavoda s finančnim 
načrtom za leto 2017. Glede izobraževanja odraslih je pojasnila, da dejavnost ostaja. Pozornost 
namenjajo predvsem neformalnim vsebinam izobraževanja, pridobili pa so tudi dodatna sredstva na 
ministrstvu za razne oblike (npr. računalništvo za zaposlene, podjetnike, socialna aktivacija priseljencev 
in brezposelnih) in za projekt Matela, pri katerem sodeluje tudi Center za socialno delo Trebnje. Pri 
galeidjski dejavnosti pa je izpostavila jubilejni 50. tabor likovnih samorastnikov, kjer vsi projekti tečejo 
po načrtu, o čemet so bili župani posebej seznanjeni. Omenjena je bila tudi kandidatura na javni razpis 
pri RTV in natečaj ilustracij za občino Šentrupert. Zaradi navedenih projektov je tudi finančni načrt 
nekoliko višji od preteklega leta. 
Župan A. Kastelic je podal pohvalno vzpodbudo in priporočilo, da se še več  javno objavlja o vseh 
dejavnostih in projektih zavoda v občinskih glasilih in na spletnih straneh občin. 

P krajši razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 



SKLEP: 
1. Svet ustanoviteljic Center za izobraževanje in kultuto Trebnje potrjuje letni plan in 

finančni načrt zavoda za leto 2017. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

točki:  
Dh:ektorica P. Pavlič  je predstavila spremembe pravilnika, ki jih je na podlagi ugotovljenih odstopanj 
bilo potrebno popraviti, predhodno pa jih je obravnaval tudi Svet zavoda CIK Trebnje. 

Ket ni bilo dodatnih vprašanj, je predsednik SLI Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje podaja pozitivno mnenje 
k spremembi Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji CIK Trebnje. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

točki:  
Direktorica P. Pavlič  je navzoče seznanila, da je Violeta Bulc, zaradi prezasedenosti urnika, odpovedala 
kot slavnostna govornica na otvoritvi jubilejnega tabora, zato se išče drugega eminentnega gosta. 

Seja je bila zaključena ob 10.25. 
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Poslati po e-pošti: 
- ukinaremokronuttrebelno sl, (županu Antonu M Ivru in direktorici Ot)• obcinaOmirna.si  (županu Dušanu 
Skerbišu in direktorici OU); 	(županu Alojziju 	Kastelicu in direktorju OU); 
mateiniazbec@sentrupertsi (direktorica občinske iprave), paticija pavi c@ciktrehnie.si. 
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Občine 
Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
Šentrapert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 

SVET USTANOVITELJIC CENTER ZAIZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE 
Strokovna opravila opravlja občinska uprava Občine Šentrupert 

Številka: 014-0010/2017-9 
Datum: 27.10.2017 

4. dopisne seje Sveta ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki je potekala v 
četrtek, 26.10.2017, od 8.30 do petka, 27.10.2017 do 13. ure preko e-pošte občin soustanoviteljic s 
strokovno delavko občinske uprave Občine Šentrupert. 

Prisotni:  
župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš; župan Občine Mokronog-Trebelno, Anton Maver; župan 

Občine Šentrupert, Rupert Gole in župan Občine Trebnje, Alojzij 'Kastelic. 
Ostali prisotni:  

Danica Grandovec, občinska uprava Občine Šentrupert. 

Z vabilom so člani Sveta ustanoviteljic CIK Trebnje prejeli gradivo ter predlog dnevnega reda: 

1. Podaja mnenja k Pravilniku o spremembi pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji 
delovnih mest Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

K 1. točki:  

Podaja mnenja k Pravilniku o spremembi pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji 
delovnih mest Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. 

Župani občin soustanoviteljic so v času trajanja 4. dopisne seje po e-pošti sporočili svoje glasovanje na 
glasovnicah o predlogu naslednjega: 

SKLEP: 
1. Svet ustanoviteljic Center za izobraževanje in kulturo Trebnje podaja pozitivno mnenje 

k Pravilniku o spremembi pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest 
Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. 
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Predsedujoči Švetu ustanoviteljic 
enter za izobraževanje in kulturo Trebnje 

Župan Ob ine Šentrupert 
Riptt GOLE 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 
ZA so glasovali: 
PROTI so glasovali: 

Sklep je bil sprejet. 

Dopisna seja je bila zaključena v petek, 27.10.2017, ob 13. uri. 

Zapisala: 
Danica Grandovec 
Višja svetovalka I , 

Poslati po e-pošti: 
- obcina@nairna.si  (županu Dušanu Skerbišu), 
- tanja.sinkovecOmirna.si  (direktorica občinske uprave Mirna); 
- obcina@mokronOwtrebelno.si  (županu Antonu Mavru), 
-mojca.oekoWffimokronog-trebelnosi (direktorica občinske uprave Mokronog-Trebelno). 
- andreja.perc@trebnje.si  (županu Alojziju Kastelicu); 
- janez.pirc@trebtiie.si  (direktor občinske uprave Trebnje), 
- matejajazbecOsentrupertsi (direktorica občinske uprave Šentrupert); 
,obcina@sentrupett.si   
-patridia.navlicOdIctrebnje.si  (direktorica CIK Trebnje, Patricija Pavlič) 

Vložiti: 
- 	v dokumentarno gradivo. 
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