KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 23. 4. 2021

Z A P I S N I K
16. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v četrtek, 22. aprila 2021, ob 15.30 v prostorih Trškega dvorca Občine Sevnica

Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc
Odsotni člani: Tomaž Lisec, 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 so na začetku seje prisotni 4 člani, 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 15. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 23. 3. 2021
3. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica
4. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Blanca
5. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sevnica v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica
6. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 16. seje.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 15. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
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SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 15. seje Komisije, z dne 23. 3. 2021.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Svet Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica je zaprosil Občinski svet Občine Sevnica za izdajo
mnenja o kandidatu za ravnatelja Alešu Tuhtarju, ki se je edini prijavil na razpis in izpolnjuje
vse pogoje. Ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje lokalne skupnosti.
Seje se udeleži kandidat Aleš Tuhtar, ki ga predsednik komisije prosi za predstavitev programa
vodenja šole.
Predstavitev kandidata Aleša Tuhtarja
Kandidat pove, da 10 let na šoli opravlja funkcijo pomočnika ravnateljice, tako da delo
ravnatelja dobro pozna in je že sedaj bil vključen v projekte šole, investicije in sistemizacijo.
Cilj je okrepiti zaupanje učiteljev v svojo strokovnost ter staršev v strokovne odločitve učiteljev
in šole. Šola ima 733 učencev in 95 zaposlenih in do sedaj niso imeli nobenih prijav na
inšpekcije, kar je zagotovo odraz dobrega dela in sodelovanja s starši. Izpostavi tudi delo z
nadarjenimi in nadpovprečno uspešnimi učenci, ki morajo imeti možnosti za svoj razvoj. Šola
je stara več kot 50 let in je potrebna prenove, za kar ima tudi občina posluh. Trenutno je
predvidena obnova tal v 1. nadstropju, ureditev prezračevanja in tople vode v učilnicah.
Izpostavi tudi dobro delo obeh podružnic. Kot največja šola v občini se veliko angažirajo na
družbenem področju in organizirajo kar nekaj prireditev, ki pa jih zaradi epidemija v zadnjem
obdobju niso mogli realizirati.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc.
Povzetek razprave:
Izrečena je bila pohvala in spodbuda kandidatu za ravnatelja, ki se je odločil za prevzem te
funkcije. Vidi se dobro delo z učenci, ki so izredno prijazni in znajo pozdravit.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Aleš Tuhtar 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 Alešu Tuhtarju, profesorju športne vzgoje,
stanujočem na naslovu Orehovo 89, 8290 Sevnica, za ravnatelja Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Blanca
Svet Osnovne šole Blanca je zaprosil Občinski svet Občine Sevnica za izdajo mnenja o
kandidatki za ravnateljico Kseniji Juh, ki se je edina prijavila na razpis in izpolnjuje vse pogoje.
Ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje lokalne skupnosti.
Seje se udeleži kandidatka Ksenija Juh, ki jo predsednik komisije prosi za predstavitev
programa vodenja šole.
Predstavitev kandidatke Ksenije Juh
Kandidatka pove, da na šoli na Blanci poučuje že 18 let. Izhaja iz Blance in ima tri otroke.
Zavzema se za spoštovanje, dialog, zaupanje in spoštovanje. Veliko energije bo potrebno
vlagati v medsebojne odnose. Cilj je ohraniti priliv otrok v šolo in vrtec, ki se je v zadnjih letih
povečeval, kar je tudi pokazatelj, da starši zaupajo šoli in otroke vpisujejo vanjo. Za
kandidaturo se je odločila, ker želi biti s svojimi idejami in dejanji zgled.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc.
Povzetek razprave:
Pohvaljeno je razmišljanje kandidatke. Prednost je, da je domačinka, ki sicer sedaj prebiva
drugje, ampak ima pripadnost kraju. Izrečena je bila podpora kandidatki.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Ksenija Juh 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 kandidatki Kseniji Juh, profesorici razrednega pouka,
stanujoči na naslovu Jelenik 8b, 8274 Raka, za ravnateljico Osnovne šole Blanca.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sevnica v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Svet zavoda Šolski center Krško-Sevnica je Občino Sevnica pozval, da v svet zavoda imenuje
svojega predstavnika lokalne skupnosti za naslednje mandatno obdobje. Na poziv komisije sta
prispela dva predloga kandidatov: Andrej Lisec in Betka Salmič.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc.
Povzetek razprave:
Andrej Lisec je profesor in doktor znanosti ter deluje na področju izobraževanja, zato je
ustreznejši kandidat.
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Komisija soglasno sprejme
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
kot predstavnika Občine Sevnica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski
center Krško-Sevnica imenuje dr. Andreja Lisca, Boštanj 104, 8294 Boštanj.
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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