KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 12. 6. 2020

Z A P I S N I K
10. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v četrtek, 11. junija 2020, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Janez Kukec, Tanja Novšak, Franc Pipan, Stanislava Žičkar
Odsotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Tomaž Lisec, Gorazd Zupanc
Ostali prisotni: Roman Strlekar (Občina Sevnica)
Marjetka Smolič – k 3. točki d.r.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo po pooblastilu predsednika komisije vodi Janez Kukec. Seja se prične ob 15.30.
Ad 1
Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik ugotovi, da so na začetku seje prisotni 4 člani, tako da je komisija sklepčna.
Predsedujoči opraviči predsednika komisije Božidarja Groboljška in kandidatko za direktorico
ZD Sevnica, ki je povabljena na osebno predstavitev, ker sta bila v Mariboru na pomembnem
sestanku glede satelitskega urgentnega centra v Sevnici in sta še na poti v Sevnico. Zaradi
navedenega predlaga spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda, tako da bi točko glede
imenovanja direktorice ZD Sevnica obravnavali na koncu seje, v kolikor predsedniku komisije
in kandidatki uspe pravočasno prispeti na sejo.
Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 9. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 5. 5. 2020
3. Predlog mnenja k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje
– Enota Sevnica
4. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj
5. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
6. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 10. seje.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 9. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 9. seje Komisije, z dne 5. 5. 2020.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog mnenja k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje
– Enota Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar.
S 1. 10. 2018 so se dotedanji centri za socialno delo v regiji Posavje (CSD Krško, CSD Brežice
in CSD Sevnica) spojili v nov pravni subjekt Center za socialno delo Posavje, dosedanji
samostojni centri pa so postali enote. Enoto vodi pomočnik direktorja, ki ga imenuje direktor
po predhodnem mnenju lokalne skupnosti. CSD Posavje je opravil postopek izbire kandidata
za navedeno delovno mesto, za katerega je bila izbrana kandidatka Marjetka Smolič, ki
izpolnjuje vse pogoje. CSD Posavje je Občino Sevnica zaprosil za podajo pozitivnega mnenja
k imenovanju izbrane kandidatke za pomočnico direktorice.
Na predstavitev na sejo komisije je bila vabljena kandidatka.
Seje se udeleži kandidatka Marjetka Smolič, ki jo predsedujoči prosi za predstavitev programa
in njene vizije.
Predstavitev kandidatke Marjetke Smolič
Kandidatka se predstavi in pove, da ima 10 let delovnih izkušenj na področju socialnega
varstva, opravljala je dela na področju varstva otrok in mladoletnih, skrbništva in socialno
varstvenih storitev. V času odsotnosti je nadomeščala sedanjo pomočnico direktorice in se
preizkusila v vlogi vodenja strokovnega dela na enoti Sevnica. V zvezi s svojim programom in
vizijo pove, da si bo prizadevala za čim bolj kvalitetno in strokovno izvajanje zakonskih nalog
in socialnovarstvenih programov ter njihovo nadgrajevanje s spremljajočimi programi.
Poudarek bo na doseganju ciljev, ki so določeni v resolucijah, akcijskih načrtih in strategijah
Vlade RS. Pomembno je preprečevanje socialnih stisk in težav s preventivnimi programi.
Poudari tudi pomen prostovoljstva, laične pomoči. Trenutno pri svojem delu že vključujejo dve
prostovoljki. Organizirali bi tudi delavnice za mlade z namenom zmanjšanja tveganj za različna
deviantna ravnanja.
Predsedujoči odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi člani komisije.
V razpravi so člani pohvalili dosedanje strokovno delo kandidatke na CSD Sevnica.
Izpostavljena je bila skrb za najranljivejše skupine (mladi, starejši) ter poudarek za pomoč z
obiski na domu. V zvezi s tem kandidatka pove, da bodo ta del nadgradili s pomočjo
prostovoljcev. Člani so izrazili podporo kandidatki.
Predsedujoči predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
izda pozitivno mnenje k imenovanju Marjetke Smolič, stanujoče na naslovu Svinjsko 18,
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8297 Šentjanž, za pomočnico direktorice Centra za socialno delo Posavje – enota
Sevnica.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar.
Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Krmelj. Javni zavod upravlja
svet zavoda, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet
predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Osnovna šola Krmelj je
ustanoviteljico pozvala k imenovanju svojih predstavnikov, ker dosedanjim predstavnikom
poteče mandat. Na poziv mandatne komisije političnim strankam so v roku prispeli štirje
predlogi.
Predsedujoči odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi člani komisije.
Povzetek razprave:
Člani dajo prednost kandidatom, ki imajo bivališče na območju osnovne šole Krmelj in imajo
svoje otroke v tej šoli ter so tako bolj neposredno povezani s šolo.
Predsedujoči predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj imenuje:
- Suzano Mirt, Hinjce 10, 8296 Krmelj,
- Mateja Zabukovca, Gabrijele 29, 8296 Krmelj,
- Maruško Zupan, Krmelj 2b, 8296 Krmelj.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar.
Direktorja ZD Sevnica imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Svet ZD Sevnica je
izvedel razpisni postopek in za direktorico ZD Sevnica za naslednje mandatno obdobje
imenoval Vladimiro Tomšič. Svet ZD Sevnica je Občino Sevnica zaprosil za izdajo soglasja k
imenovanju direktorice.
Člani komisije predlagajo, da glede na poznavanje dela direktorice ZD Sevnica osebna
predstavitev ni potrebna. Predsedujoči pokliče in preveri, da je kandidatka še na službeni poti
in se kandidatka strinja, da se osebna predstavitev na predlog članov komisije ne opravi.
Predsedujoči odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi člani komisije.
Povzetek razprave:
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Člani komisije pohvalijo dosedanje delo kandidatke kot direktorice, ki je veliko naredila za
razvoj ZD Sevnica in ga uspešno vodi. Tudi število zaposlenih v ZD Sevnica se je v zadnjih
letih močno povečalo. Vsi člani so izrazili podporo kandidatki.
Predsedujoči predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
izda soglasje k imenovanju Vladimire Tomšič, stanujoče na naslovu Florjanska ulica
44c, 8290 Sevnica, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Razno
Ni razprave.

Seja je bila zaključena ob 15.55 uri.
Zapisal:
Roman Strlekar, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec za pravne zadeve

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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