KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 25. 3. 2021

Z A P I S N I K
15. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 23. marca 2021, ob 15.30 v prostorih Trškega dvorca Občine Sevnica

Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tanja Novšak, Tomaž Lisec,
Gorazd Zupanc, Franc Pipan, Stanislava Žičkar
Ostali prisotni: Roman Strlekar (Občina Sevnica)
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 14. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 9. 2. 2021
3. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega lekarniškega zavoda Lekarna
Sevnica
4. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
5. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora Občine Sevnica
6. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 15. seje.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 14. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 14. seje Komisije, z dne 9. 2. 2021.
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Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega lekarniškega zavoda
Lekarna Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s predhodnim soglasjem
ustanovitelja. Razpisna komisija sveta zavoda je izvedla postopek javnega razpis za direktorja
za novo mandatno obdobje. Svet zavoda je za direktorico imenoval Ireno Groboljšek Kavčič,
mag. farm., ki se je kot edina kandidatka prijavila na javni razpis, ter zaprosil občinski svet za
izdajo soglasja k imenovanju.
Seje se udeleži kandidatka Irena Groboljšek Kavčič, ki jo predsednik komisije prosi za
predstavitev razvoja zavoda v naslednjem mandatnem obdobju.
Predstavitev kandidatke Irene Groboljšek Kavčič
Kandidatka pove, da so se v preteklem obdobju spopadali s pomanjkanjem kadra, saj so imeli
4 porodniške in 1 dolgotrajno bolniško. Izobrazili so enega specialista lekarniške farmacije in
enega iz klinične farmacije. Delajo tudi na izobraževanju pacientov/uporabnikov pri uporabi
zdravil. Še naprej bodo delovali kot učni zavod. V kratkoročnem planu je preureditev in
posodobitev Lekarne Senovo. V Sevnici je v planu nadgradnja nad garažo in ureditev
skladiščnih prostorov ter ureditev nove magistralne recepture s pogoji za izdelavo
protibolečinskih črpalk. Izdelava načrtov ter sprememba OPPN je v teku. Vizija je tudi vpeljava
sistema za individualno pakiranje posameznih dnevnih doz zdravil za paciente (predvsem za
osebe v domovih upokojencev, za oskrbo na domu). Prenoviti bo potrebno stekleni prizidek,
kjer so težave s puščanjem strehe in nekaterih oken. V načrtu je tudi ureditev spletne lekarne.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Tomaž Lisec, Stanislava Žičkar, Irena Groboljšek
Kavčič.
Povzetek razprave:
Pohvaljeno je bilo dosedanje delo direktorice in zavoda, ki je tudi prejemnik grba Občine
Sevnica. Glede vrednosti investicije v magistralni laboratorij kandidatka pove, da je ocenjena
vrednost nadzidave 200.000 EUR, vrednost laboratorija pa 20.000 EUR. Investicija se bo
financirala iz sredstev zavoda.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Irena Groboljšek Kavčič odide s seje.
Komisija po krajši razpravi soglasno sprejme
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
poda soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič, magistre farmacije, stanujoče na
naslovu Bohorska ulica 5, 8290 Sevnica, za direktorico javnega lekarniškega zavoda
Lekarna Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Komunala d.o.o. Sevnica je javno podjetje, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica.
Direktorja imenuje in razrešuje občinski svet na podlagi javnega razpisa. Nadzorni svet
javnega podjetja je obravnaval prispele vloge ter soglasno sprejel sklep, da vsi trije prijavljeni
kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje. Po mnenju nadzornega sveta podjetja je najprimernejši
kandidat Mitja Udovč, ki ga predlaga občinskemu svetu za imenovanje za direktorja podjetja.
Seje se udeleži kandidat Božidar Resnik, ki ga predsednik komisije prosi za predstavitev
programa razvoja podjetja v naslednjem mandatnem obdobju.
Predstavitev kandidata Božidarja Resnika
Kandidat predstavi svoje delovne izkušnje z vodenjem podjetij in enot, od 2001 do 2011 je bil
direktor oz. predsednik uprave komunalnega podjetja Kostak d.d. Predstavi tudi svoje cilje, ki
bi jih zasledoval: izboljševanje integriranega sistema vodenja, kakovost poslovanja (certifikati
ISO), učinkovito upravljanje z energijo, inovativnost, kreativnost in prenos znanj, pridobivanje
energije iz odpadkov, povečanje obsega tržnih dejavnosti (gradbeništvo). Predstavi tudi
izkušnje na projektih, ki jih je izvajal z različnimi podjetji in tudi Fakulteto za strojništvo Maribor.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar, Božidar
Resnik.
Povzetek razprave:
Izpostavljena je bila ideja o predelavi odpadkov, pri kateri se pojavlja več pomislekov:
sprejemljivost za okolje, slabe prometne povezave, ki otežujejo transport odpadkov, obseg
sežigalnice – manjša zgolj za občino je nerentabilna, velike pa zaradi več razlogov ni možno
umestiti. Kandidat pove, da je pri tem pomembna tehnologija ter seveda kompromis politike in
občanov. Kot primer dobre prakse izpostavi sežigalnico na Dunaju. Pohvaljen je bil pogled
kandidata na razvoj mladih kadrov in na njegove široke kompetence, manjka pa konkretnejša
predstavitev glede vizije poslovanja Komunale Sevnica. Podana je bila tudi ocena, da je
trenutno poslovanje podjetja dobro in da ni čas za menjavo vodstva, bi bila pa smiselna
vključitev tako kompetentnega človeka pri svetovanju, posameznih projektih.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Božidar Resnik odide s seje.
Seje se udeleži kandidat Mitja Udovč, ki ga predsednik komisije prosi za predstavitev programa
razvoja podjetja v naslednjem mandatnem obdobju.
Predstavitev kandidata Mitje Udovča
Kandidat predstavi delovanje podjetja in načrte po posameznih dejavnostih podjetja. Teh je
sedaj že 10, letos se je pridružil še plinovod. Pri oskrbi s pitno vodo je cilj širiti mrežo
vodooskrbe, optimiziranje poslovanja in zmanjševanje vodnih izgub na obstoječi infrastrukturi.
Pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda je eden izmed ciljev zmanjšanje količine blata z novo
tehnologijo na čistilni napravi Sevnica. Pri ravnanju z odpadki so se standardi zelo dvignili, v
letošnjem letu se uvaja individualno zbiranje odpadne embalaže »od vrat do vrat«, s čemer se
bo povečala količina ločeno zbranih odpadkov. Pri javni razsvetljavi se nadaljuje s postopno
menjavo svetilk z LED svetilkami, optimizacija rabe in stroškov energije. Pokopališka in
pogrebna dejavnost: Komunala Sevnica je lansko leto prevzela v upravljanje vseh 20
pokopališč in 16 mrliških vežic v občini. Trend je urejanje žarnih grobov. Cilj je zagotoviti
popolnost ponudbe za izvedbo pogrebov ter še naprej zagotavljati pieteto pokojnih.
Vzdrževanje lokalnih občinskih cest: pri tem je ključno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi,
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komunala se bo postopno vključila v operativno izvajanje določenih nalog tudi na javnih poteh.
Z mesecem aprilom se distribucija in oskrba zemeljskega plina pripoji h komunali. Proučila se
bo možnost širitve plinovodnega omrežja v mestu Sevnica in na območje naselja Boštanj,
obrtne cone Radna in Dolenji Boštanj. Tržna dejavnost: podjetje upravlja s SPTE
kogeneracijsko napravo v OŠ Sevnica – iz prihodkov se bo v skupnih prostorih, sanitarijah in
učilnicah šole postopoma zagotovila topla voda. V letošnjem letu bo tudi zagon vodnega
raztežilnika z malo hidroelektrarno Pecelj.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Gorazd Zupanc, Mitja Udovč.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo vprašanje glede načrtov plinifikacije v Boštanju ter širjenje kanalizacije
izven Sevnice in Boštanja, konkretno Loka-Račica. Kandidat pojasni, da je za plinifikacijo
Boštanja Občina Sevnica razpisala projektno nalogo za širitev na območje obrtne cone Radna
in Dol. Boštanj. Za območje Loke je predvidena skupna čistilna naprava, za Račico pa so
predvideni individualni sistemi oz. manjše čistilne naprave.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Mitja Udovč odide s seje.
Seje se udeleži kandidat Robert Vrenko, ki ga predsednik komisije prosi za predstavitev
programa razvoja podjetja v naslednjem mandatnem obdobju.
Predstavitev kandidata Roberta Vrenka
Pri pripravi svojega programa je izhajal iz poslovnega poročila za leto 2019. Ocenjuje, da je
poslovno in finančno stanje podjetja dobro. Takšno poslovanje je potrebno ohraniti. Posebna
skrb je potrebna pri učinkoviti izterjavi zapadlih terjatev. Potrebno je racionalno poslovanje z
namenom optimizacije stroškov, kakovostna in aktivna kadrovska politika, izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih, investicije pretehtati z vidika finančnega toka. Potrebno je slediti
trendu digitalizacije poslovanja, več dela od doma, kjer je to mogoče. Predlaga tudi uvedbo
meritve zadovoljstva uporabnikov s kvalitetami storitev podjetja in izboljševanje le-teh. Glede
svojih dosedanjih delovnih izkušenj pove, da je vedno delal na področju komerciale, od tega
20 let v bančništvu.
Predsednik odpre razpravo.
Ni razprave.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Robert Vrenko odide s seje.
Sledi razprava o vseh treh kandidatih. V razpravi so sodelovali vsi člani komisije.
Božidar Resnik je strokovnjak, njegova vizija je preveč usmerjena v kapital, potrebno je gledati
tudi na okolje in občane. Predelava odpadkov ne sodi v naše okolje, ne smemo dopustiti, da
bi se smeti v naše okolje vozile od drugod.
Mitja Udovč kot sedanji direktor dela dobro, nadzorni svet podjetja je zadovoljen z njegovim
delom, ima podporo kolektiva, ni konfliktov.
Robert Vrenko je finančni strokovnjak, ne pozna pa delovanja javnih služb.
Predsednik predlaga sprejem sklepa.
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SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica imenuje Mitjo Udovča,
stanujočega na naslovu Boštanj 17 b, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Zaradi smrti članice nadzornega odbora Marije Jazbec je potrebno imenovati nadomestnega
člana. Ker je bila pokojna imenovana na predlog Socialnih demokratov, je bil k posredovanju
predloga pozvan SD, ki za nadomestno članico predlaga Saro Damiš.
Predsednik odpre razpravo.
Ni razprave.
Predsednik predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
se za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Sevnica imenuje Sara Damiš,
Šentjanž 26, 8297 Šentjanž.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Razno
Ni razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.40 uri.
Zapisal:
Roman Strlekar, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec za pravne zadeve

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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