KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 16. 9. 2020

Z A P I S N I K
11. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 15. septembra 2020, ob 15.30 uri, v prostorih Trškega dvorca Občine Sevnica

Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak,
Gorazd Zupanc, Franc Pipan, Stanislava Žičkar
Odsotni člani: /
Ostali prisotni: Roman Strlekar (Občina Sevnica)
Matjaž Prestor – k 6. točki d.r.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi predsednik komisije Božidar Groboljšek. Seja se prične ob 15.30.

Ad 1
Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik ugotovi, da je na začetku seje prisotnih 7 članov, tako da je komisija sklepčna.
Predlaga potrditev dnevnega reda.
Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 10. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 11. 6. 2020
3. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca
4. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče
5. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju novega člana Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
6. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja OE Srednja šola Sevnica
z možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško-Sevnica
7. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 11. seje.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 10. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 10. seje Komisije, z dne 11. 6. 2020.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Blanca. 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 Blanca je
ustanoviteljico pozvala k imenovanju svojih predstavnikov, ker dosedanjim predstavnikom
poteče mandat. Na poziv mandatne komisije političnim strankam so v roku prispeli trije
predlogi.
Predsednik odpre razpravo.
Glede na to, da se v svet zavoda imenujejo trije predstavniki ustanoviteljice, so se vsi člani
komisije strinjali, da se potrdijo vsi trije predlagani kandidati.
Predsednik predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
se za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca imenujejo:
- Daniel Žniderič, Dolnje Brezovo 2, 8283 Blanca,
- Gregor Korene, Kladje nad Blanco 10d, 8283 Blanca in
- Božidar Arnšek, Zabukovje nad Sevnico 76, 8292 Zabukovje.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Tržišče. 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 Tržišče je
ustanoviteljico pozvala k imenovanju svojih predstavnikov, ker dosedanjim predstavnikom
poteče mandat. Na poziv mandatne komisije političnim strankam so v roku prispeli štirje
predlogi.
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Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Gorazd Zupanc,
Franc Pipan, Stanislava Žičkar.
Povzetek razprave:
Izpostavljen je bil predlog s prejšnje seje KVIAZ-a, da se v svet OŠ Tržišče imenuje kandidatka
DeSUS-a, ki ni bila imenovana v svet OŠ Krmelj. Člani komisije ugotavljajo, da so vsi kandidati
domačini z območja OŠ Tržišče, aktivni na svojih področjih in primerni za imenovanje.
Kandidatka DeSUS-a v šoli sicer nima svojih otrok, je pa zelo dejavna v društvu upokojencev,
s katerim šola veliko sodeluje. Glede na razmerje dosedanjih imenovanj po posameznih
strankah so se člani komisije soglasno dogovorili, da se pri imenovanju upošteva volilni rezultat
in se tokrat da prednost kandidatu LMŠ, saj stranka v tem mandatu nima še nobenega
imenovanega predstavnika v javnih zavodih.
Predsednik predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
se za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče imenujejo:
- Marijana Jereb, Malkovec 31a, 8295 Tržišče,
- Stanko Lazar, Tržišče 3, 8295 Tržišče,
- Aleš Mrgole, Vrhek 12, 8295 Tržišče.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju novega člana Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Adil Mušinović, ki je bil v SPV imenovan kot predstavnik Policijske postaje Sevnica, je podal
odstopno izjavo, da odstopa kot član in predsednik SPV, ker mu je prenehalo delovno
razmerje v Policiji. Policijska postaja Sevnica je podala predlog novega kandidata za člana
SPV.
Predsednik odpre razpravo.
Ni razprave.
Predsedujoči predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
sprejme naslednji sklep:
1. Ugotovi se, da je članu Adilu Mušinoviću, Titova ulica 34, 1433 Radeče, na
podlagi pisne izjave o odstopu z dne 5. 9. 2020, prenehal mandat člana Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica.
2. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica se kot
predstavnik Policijske postaje Sevnica imenuje Jože Jereb, Malkovec 31a, 8295
Tržišče.
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Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja OE Srednja šola Sevnica z
možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško-Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Svet zavoda Šolski center Krško – Sevnica je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja/ice
OE Srednje šole Sevnica z možnostjo imenovanja na mesto direktorja/ice zavoda Šolski center
Krško – Sevnica. Na razpis se je prijavil en kandidat. Svet zavoda je v skladu s 53.a členom
ZOFVI zaprosil Občino Sevnica za izdajo mnenja o edinem prijavljenem kandidatu Matjažu
Prestorju, ki je dosedanji ravnatelj Srednje šole Sevnica ter izpolnjuje zakonske in razpisne
pogoje.
Seje se udeleži kandidat Matjaž Prestor, ki ga predsednik komisije prosi za predstavitev
programa in njegove vizije.
Predstavitev kandidata Matjaža Prestorja
Kandidat se predstavi in pove, da funkcijo ravnatelja šole opravlja že 6 let ter je v tem obdobju
pridobil veliko izkušenj. Predstavi razvoj šole v tem obdobju, in sicer je bilo pred šestimi leti
vpisanih 56 dijakov, lani pa že 119. Trendi so bili na začetku obdobja slabi, zaprl se je tudi
dijaški dom, ker ni bil rentabilen. Trenutno je vzpostavljena bivalna skupnost v hiši, ki jo imajo
v najemu v stari Sevnici, kjer trenutno biva 15 dijakov. Vse sile je usmerjal v pridobitev dijakov
in okrepitev ter posodobitev programa mizarstva. Trenutno ima šola v Stillesu v najemu 2
delavnici, kjer uporabljajo stare stroje.
Prioritetne naloge:
- ponovno odprtje dijaškega doma
- pridobiti program srednjega tehničnega izobraževanja »frizer« z možnostjo poklicne
mature
- dograditev mizarske delavnice ob šoli s sodobno opremo
Potrebe šole je izpostavil tudi ob nedavnem obisku ministrice za šolstvo Simone Kustec, ki je
zagotovila podporo.
Izpostavi dobro sodelovanje z Občino Sevnica, ki je pomagala pri ureditvi priključka šole na
optično omrežje, nudi pomoč pri razpisih za investicijska sredstva. Šola je leta 2017 prejela
srebrno plaketo Občine Sevnica. V dogovoru z občino je vzpostavljen tudi šolski avtobus od
šole do športne dvorane Sevnica za prevoz dijakov na športno vzgojo.
Predstavi nekaj projektov: mobilni prevozni čebelnjak (mednarodni Erasmus + projekt);
sanacija dimnika, ki so ga ogradili z lesom; izdelava brunarice – lesene hiške za novoletni
sejem; izdelava 21 trških stojnic; projekt HESS - izdelava gnezdilnic za ogroženo vrsto race
veliki žagar.
Izpostavi tudi slabo poslovanje in politiko vodenja Šolskega centra Krško-Sevnica, kjer je na
ravni celotnega centra število dijakov v zadnjih 10 letih upadlo iz 810 na 613. Srednja šola
Sevnica posluje pozitivno, center pa z veliko izgubo, kar je posledica velikih stroškov za plače
(napredovanja) in manjšanja števila dijakov.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Tomaž Lisec, Stanislava Žičkar, Matjaž Prestor.
Povzetek razprave:
Na vprašanje, kako je s pridobivanjem programa lesni tehnik 3+2 kandidat pojasni, da v šoli
nimajo baze dijakov za tak program, ker ni ustreznih pogojev, zato delajo na dograditvi
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delavnice in novi opremi. Kandidat je povprašan tudi o njegovih ambicijah glede možnosti
imenovanja za direktorja šolskega centra. Kandidat pojasni, da svet šolskega centra izmed
ravnateljev treh organizacijskih enot imenuje direktorja, ki pa ni združljiva s funkcijo ravnatelja.
Glede na trenutne finančne težave in upad števila dijakov kandidat vidi velike možnosti za
izboljšavo v smeri bolj premišljenega vodenja in spremembe načina dela nekaterih profesorjev,
ki so tudi vzrok za nižanje vpisa, zato je pripravljen prevzeti funkcijo direktorja. Dosedanje delo
kandidata je bilo pohvaljeno in s strani članov komisije uživa podporo.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Matjaž Prestor odide s seje.
Komisija po krajši razpravi soglasno sprejme
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
poda pozitivno mnenje o kandidatu Matjažu Prestorju, profesorju športne vzgoje,
stanujočemu na naslovu Pot na brod 2, 1433 Radeče, za ravnatelja OE Srednja šola
Sevnica z možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško – Sevnica.
Ad 7
Razno
Roman Strlekar člane komisije seznani s pozivom za predlaganje kandidatov za sodnike
porotnike Okrožnega sodišče v Krškem. O predlogu kandidatov bo odločal KVIAZ na naslednji
seji.
Seja je bila zaključena ob 16.25 uri.
Zapisal:
Roman Strlekar, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec za pravne zadeve

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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