KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 15. 9. 2021

Z A P I S N I K
17. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 14. septembra 2021, ob 15.30 v sejni sobi Občine Sevnica

Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc,
Stanislava Žičkar
Odsotni člani: Tomaž Lisec, Franc Pipan,
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 5 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 16. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 22. 4. 2021
3. Predlog mnenja k imenovanju direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu
4. Predloga sklepov o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica in
predstavnikov zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
5. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 17. seje.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 16. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
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SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 16. seje Komisije, z dne 22. 4. 2021.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog mnenja k imenovanju direktorja Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Ustanoviteljica zavoda TDU Loka pri Zidanem Mostu je Republika Slovenija. Direktorja zavoda
imenuje svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem
mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Če lokalna skupnost
ne poda mnenja v 60 dneh lahko svet zavoda nadaljuje postopek imenovanja direktorja brez
tega mnenja. Svet zavoda je na Občino Sevnica vložil zaprosilo za izdajo predhodnega mnenja
lokalne skupnosti k imenovanju za direktorja.
Seje se udeleži kandidat mag. Robert Potočnik, ki ga predsednik komisije prosi za predstavitev
programa dela in prioritet za naslednje mandatno obdobje.
Predstavitev kandidata mag. Roberta Potočnika
Kandidat pri delu izhaja iz dosedanjih izkušenj, izteka se mu 3 mandat direktorja zavoda.
Ključno je izvrševanje poslanstva zavoda, glavno merilo pa je zadovoljstvo uporabnikov
(stanovalcev in svojcev). 14 let že spremljajo zadovoljstvo stanovalcev, svojcev in zaposlenih.
Nadaljevati je potrebno z že začetimi izboljšavami in rekonstrukcijami. Posebej poudari
potrebo po prilagajanju tehničnih standardov osebam z demenco. Število dementnih se hitro
povečuje, potrebno bo slediti tem potrebam (prilagojeni prostori, izhod na zunanje površine).
Trend v domski oskrbi so tudi zahteve po večji zasebnosti – čedalje več je enoposteljnih sob,
večposteljne sobe se ukinjajo. V Loki 4 posteljnih sob ni več, 3 posteljne sobe so še na
negovalnem oddelku. Načrtovana je ureditev nove – druge enote za osebe z demenco po
vzoru prve. Ta investicija predstavlja velik finančni zalogaj, zato je izvedba načrtovana v
naslednjih 5 letih. Prav tako se bo izvajala sanacija in dograditev prezračevalnega sistema, za
kar imajo s strani ministrstva zagotovljenih 380.000 EUR. Prav tako je v prihodnje načrtovana
rekonstrukcija sob v starem prizidku v enoposteljne sobe, vendar je ocenjena vrednost
investicije 1 – 2 mio EUR, zato se bo projekt izvajal, ko bodo za to zagotovljena sredstva.
Potrebe po namestitvah se močno povečujejo. Izpostavi problematiko pomanjkanja kadra. Že
v tem trenutku nimajo dovolj kadra, da bi imeli zapolnjene vse kapacitete. Manjkajo 3-4 srednje
medicinske sestre in 5-6 bolničarjev. Razpisi za delovna mesta so odprti, vendar se nihče ne
prijavi. Razlog: prenizke plače in slabi delovni pogoji (izmensko delo, delo ob praznikih in
nedeljah). V 20 letih se bo število ljudi, ki potrebujejo domsko oskrbo, podvojilo, po drugi strani
kader odhaja iz te dejavnosti. Država v okviru dolgotrajne oskrbe usmerja v
deinstitucionalizacijo, kar pa po njegovem mnenju terja dodatne kadre, ki jih trenutno lahko
zagotavlja le zavod (fizioterapevti, medicinske sestre). V TDU Loka poskušajo ustvarjati čim
bolj domače okolje, čedalje bolj je poudarjeno zagotavljanje nematerialnih potreb. Pri prehrani
so uspešno vključili tudi lokalne pridelovalce hrane.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc,
Stanislava Žičkar.
Povzetek razprave:
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Poudarjen je bil pomen pomoči na domu, deinstitucionalizacija, človek se bolje počuti doma,
kljub temu, da mu dom lahko nudi boljšo oskrbo. Izražena je bila skrb nad kadrovskim stanjem
v tej panogi. V času ukrepov zaradi epidemije se je ugotovila tudi potreba po pomoči svojcem,
ki so imeli prepoved obiskov. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje glede razpisov za investicije
v dom. Pohvaljeno je bilo vključevanje varovancev v družabne dogodke in lokalno dejavnost.
Kandidat se strinja, da je oskrba na domu veliko bolj prijazna do ljudi, vendar veliko potreb ni
mogoče zagotoviti na domu (demenca, višji stadij oskrbe). Smiselno bi bilo zagotoviti dohodek
domačim, ki izvajajo oskrbo svojih domačih na domu. Kadrovska problematika izhaja iz
preslabo plačanih delovnih mest ter slabih pogojev dela. Študentov v tej panogi je relativno
dovolj, potem pa se ne odločijo za to delo. Še pred 5 leti je bilo na razpis bolničarja do 40
prijav, sedaj se na razpis ne prijavi nihče. Glede sredstev pohvali večjo aktivnost ministrstva v
zadnjem obdobju. Zagotavljajo se sredstva za dodatne kadre. Pri razpisu za sredstva React
EU (22 mio EUR) niso bili uspešni, ker niso zadostili razpisnim merilom (prenizka vrednost
investicije), so pa za ureditev prezračevanja dobili sredstva iz integralnega proračuna. V domu
organizirajo različne dogodke, varovance vključujejo v dogajanje, gostijo znane osebnosti, tako
da se varovanci počutijo dobro in so zadovoljni s sodelovanjem.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Mag. Robert Potočnik odide s seje.
Komisija po krajši razpravi soglasno sprejme
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
poda pozitivno mnenje k imenovanju mag. Roberta Potočnika, Jagoče 18, 3270 Laško,
za direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predloga sklepov o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica in
predstavnikov zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije
predstavniki delavcev in trije predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih, izmed članov knjižnice,
na predlog zavoda imenuje občinski svet. Knjižnica Sevnica je ustanoviteljico zaprosila, da
imenuje svoje predstavnike v svet zavoda za naslednje mandatno obdobje ter v imenovanje
predlagala tudi tri kandidatke za predstavnike zainteresirane javnosti v svetu zavoda. Na poziv
komisije so prispeli trije predlogi.
Predsednik odpre razpravo.
Ni razprave.
Komisija soglasno sprejme
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da:
1. kot predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega zavoda Knjižnica
Sevnica imenuje:
- Betko Šmit, Cesta na grad 31, 8290 Sevnica,
- Betko Salmič, Orešje nad Sevnico 20a, 8290 Sevnica in
- Tanjo Povalej, Cesta na Dobravo 19, 8290 Sevnica,
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2. kot predstavnike zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
imenuje:
- Vando Gorenjc, Šentjanž 42, 8297 Šentjanž,
- Tatjano Kolman, Mrtovec 7a, 8294 Boštanj in
- Nino Pfeifer Simončič, Dolenji Boštanj 95, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Razno
Ni razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.18 uri.

Zapisal:
Roman Strlekar, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec za pravne zadeve

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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