KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 20. 3. 2019

Z A P I S N I K
3. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 19. marca 2019, ob 15.30 uri, v prostorih Trškega dvorca (pri Občini Sevnica)

Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Tomaž Lisec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc,
Franc Pipan, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani: Janez Kukec
Ostali prisotni: Roman Strlekar (Občina Sevnica)
Tanja Sorčan – kandidatka za ravnateljico Vrtca Ciciban Sevnica (k točki 3 d.r.)
Branko Ambrožič – kandidat za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica (k točki 3 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 6 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 2. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 14. 2. 2019
3. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Vrtca Ciciban
Sevnica
4. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 3. seje.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 2. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
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SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 2. seje Komisije z dne 14. 2. 2019.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja
Vrtca Ciciban Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Svet zavoda Vrtec Ciciban Sevnica je v mesecu februarju 2019 objavil razpis za prosto delovno
mesto ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica. Na razpis so se pravočasno prijavili trije kandidati,
prepoznih vlog ni bilo. Po pregledu vlog je svet zavoda iz nadaljnjega postopka kot nepopolno
izločili eno vlogo, ki je vsebovala dokazila, ki niso bila overjena, kot je bil pogoj v razpisu.
Svet zavoda je dne 7. 3. 2019 z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o dveh
prijavljenih kandidatih za ravnatelja vrtca, ki sta podala popolno vlogo ter izpolnjujeta razpisne
in zakonske pogoje:
- Tanja Sorčan, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, roj. 25. 8. 1973, stanujoča na
naslovu Novi Grad 13, 8294 Boštanj in
- Branko Ambrožič, diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok, roj. 9. 3. 1968, stanujoč na
naslovu Bela Cerkev 1, 8220 Šmarješke Toplice.
Na predstavitev na sejo komisije sta bila povabljena oba kandidata. Predsednik komisije
najprej povabi kandidatko Tanjo Sorčan in jo prosi za predstavitev programa in njene vizije.
Predstavitev kandidatke Tanje Sorčan
Kandidatka dela v Vrtcu Ciciban Sevnica že 20 let. Poudari segment zaposlenih, kjer vidi še
možnosti za napredek delavcev, izvajanje razvojnih hospitacij, timsko delo, kolegialno
sodelovanje v strokovnih timih. Spoštuje avtonomijo delavcev, potrebno pa je še veliko narediti
na odnosih. Aktivno je vključena v kolektiv in ga dobro pozna, kar je po njenem mnenju
prednost. Želela pa bi več poudarka na kadrovanju, predvsem spremljanje evidence dijakov in
študentov, da bi imeli neko bazo kadrov, ki bili za vrtec potrebni.
Potrebno bo tudi iskati alternativne rešitve za dostopnost vrtca, kar je problem na nacionalni
ravni, saj je vključenost otrok vedno večja. Lansko leto aprila je bil odprt nov oddelek v Loki,
vendar še vedno cca. 30 otrok med letom čaka na prosto mesto. Potreben je nov oddelek v
Boštanju. Izpostavi in razume težave staršev z logistiko, usklajevanje s službo, vendar
zagovarja racionalno ravnanje vrtca, da se zaradi prilagajanja preveč ne povečujejo stroški.
Izpostavi tudi potrebo po razvojnem oddelku za otroke s posebnimi potrebami. Vrtec je po
njenem mnenju dovolj vpet v lokalno okolje, sodelujejo tudi z grajskim lutkovnim gledališčem.
Želi nadaljevati z dosedanjimi aktivnostmi, predvsem si želi projekte, ki so namenjeni domačim
ljudem in okolju.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Tomaž Lisec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc,
Franc Pipan, Stanislava Žičkar, Tanja Sorčan
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo delo na odnosih med zaposlenimi in potrebni ukrepi na tem področju, kjer
je mnenje kandidatke, da je potrebno pravilno in enakomerno razdeliti naloge in pustiti
zaposlene brez nepotrebnega nadzora, da opravljajo svoje delo, ter jim dati možnost, da se
sami organizirajo in povezujejo v time. Izpostavljen je tudi pomen izobraževanja na področjih,
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kjer je največji primanjkljaj. Posebej je bil izpostavljen problem širitve vrtca v OŠ Boštanj, kjer
se pričakuje večji angažma ravnateljice, saj so trenutno pogoji za delo zaradi souporabe
prostorov (kabinet, WC) težavni. Smiselna bi bila tudi racionalizacija dostave hrane v OŠ
Boštanj, kjer je sedaj le-ta ločena za vrtec in šolo. Premalo je informacij, katere dejavnosti vrtec
izvaja. Vrtec deluje po letnem delovnem načrtu, ki ga sprejme svet vrtca, program izvajajo po
kurikulumu. Izvajajo obogatitvene programe, ki so brezplačni za starše (Mali sonček,
Cicibralček, pevski zbor, praznovanja rojstnih dni) in nadstandardne programe, kjer preko
sklada pomagajo pri plačilu socialno ogroženim družinam (Kekčeva dežela, plavalno
opismenjevanje). V vrtcu se izvajajo tudi dodatne dejavnosti, kjer vrtec nudi prostor, izvajalci
pa so zunanji.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Tanja Sorčan odide s seje.
Predsednik komisije povabi kandidata Branka Ambrožiča in ga prosi za predstavitev programa
in njegove vizije.
Predstavitev kandidata Branka Ambrožiča
Pove, da si je ogledal vse lokacije, na katerih deluje vrtec in so zgledno urejene, vsi objekti so
energetsko sanirani, kar posebej pohvali. Najprej bi se srečal in spoznal z vsemi zaposlenimi
in drugimi deležniki (svet staršev, predstavniki lokalne skupnosti). Pri zaposlenih želi
vzpostaviti takšne tandeme oz. time, ki bodo predstavljali spodbudno okolje. Dobrih stvari in
praks ne bi menjal, ampak bi jih ohranil in nadgradil. Pove, da je delal tudi na srednji
vzgojiteljski šoli, po izobrazbi je glasbenik, tako da bi izkoristil tudi to znanje pri svojem delu.
Tudi pri sedanjem delu v vrtcu je bil aktiven na področju glasbe.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Tomaž Lisec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc,
Franc Pipan, Stanislava Žičkar, Branko Ambrožič
Povzetek razprave:
Na vprašanje glede obveznosti vzgojiteljev pri pisanju priprav kandidat pojasni, da so priprave
po zakonu obvezne. V vrtcu, kjer sedaj dela, jih pišejo in jih delno tudi objavljajo na oglasni
deski, da so vidne tudi staršem. Priprave so sklopne, vsebujejo podatke o vzgojitelju in skupini,
opredelijo se globalni cilji in operativni cilji ter dejavnosti, ki naj bi jih otroci izvajali za dosego
teh ciljev. To, da kandidat prihaja od zunaj, je glede na medosebne odnose prednost, saj ni
neposredno vpleten v odnose in ima pogled od zunaj. Na vprašanje, ali je seznanjen z enotami
vrtca in prostorsko problematiko, pove, da se je seznanil z enotami in številom oddelkov ter da
je zaznati nekaj prostorskih težav. Kandidat je bil vključen v prostorske širitve v vrtcu Novo
mesto, zato se bo zavzemal za primerne rešitve, tudi za rešitev prostorske problematike v enoti
vrtca v Boštanju. Kandidat sedaj dela v vrtcu z 41 oddelki in je vodja podružnice vrtca z dvema
oddelkoma. Na vprašanje glede izobraževanja zaposlenih na področju zdravstvenega varstva
kandidat pove, da dosti sodelujejo z zdravstvenim domom. Otroke vključujejo tudi v
izobraževanje (npr. pomoč v kuhinji pri pripravi jedi), cilj je graditi učečo se skupnost.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Branko Ambrožič odide s seje.
Komisija po krajši razpravi soglasno ugotovi, da sta oba kandidata primerna in da komisija
nobenemu ne daje prednosti, temveč naj izbiro opravi svet zavoda.
Komisija soglasno sprejme
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
poda pozitivno mnenje o obeh kandidatih za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica, in sicer:
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-

Tanji Sorčan, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok, stanujoči na naslovu
Novi Grad 13, 8294 Boštanj, in
Branku Ambrožiču, diplomiranemu vzgojitelju predšolskih otrok, stanujočemu
na naslovu Bela Cerkev 1, 8220 Šmarješke Toplice.

Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Razno
Ni razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.20 uri.

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

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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