KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 17. 4. 2019

Z A P I S N I K
4. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 16. aprila 2019, ob 17.30 uri, v sejni sobi Občine Sevnica

Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc,
Franc Pipan, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani: Tomaž Lisec
Ostali prisotni: Roman Strlekar (Občina Sevnica)
Anita Šiško – kandidatka za direktorico Knjižnice Sevnica (k točki 3. d.r.)
Gusta Mirt – kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Krmelj (k točki 4. d.r.)
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi predsednik komisije Božidar Groboljšek. Seja se prične ob 17.30.
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 3. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 19. 3. 2019
3. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Sevnica
4. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Krmelj
5. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 4. seje.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 3. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
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SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 3. seje Komisije z dne 19. 3. 2019.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Svet Knjižnice Sevnica je z vlogo, dne 5. 4. 2019, ustanoviteljico Občino Sevnica zaprosil za
izdajo soglasja k imenovanju edine kandidatke za direktorico knjižnice Anite Šiško, ki izpolnjuje
vse splošne in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta in jo je svet zavoda izbral kot
primerno kandidatko za direktorico Knjižnice Sevnica. K vlogi je svet zavoda priložil tudi
mnenje strokovnih delavcev Knjižnice Sevnica, ki so podali pozitivno mnenje.
Na predstavitev na sejo komisije je bila vabljena kandidatka, ki jo predsednik komisije povabi
in prosi za predstavitev programa in njene vizije.
Predstavitev kandidatke Anite Šiško
Funkcijo direktorice Knjižnice Sevnica opravlja že 10 let. Izpostavi poznavanje knjižničarske
stroke in okoliščin v Sevnici. Poudarek daje strokovnemu usposabljanju in usmerjenost k
uporabnikom, med katerim posebej izpostavi najmlajše, gibalno ovirane in ljudi s posebnimi
potrebami. Predstavi aktivnosti, ki jih vodi knjižnica: pravljične urice, bibliopedagoške ure ,
projekt »Rastem s knjigo«, knjižne razstave, literarni večeri, bralni krožek za odrasle, strokovna
in potopisna predavanja, modra polica v ZD Sevnica, likovne razstave, domoznanska
dejavnost, e-knjižnice in druge. Izpostavi glavne cilje za naprej: povečanje gradiva za izposojo,
rast članstva (cilj je najmanj 20% občanov), sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in društvi,
projekt izposoje gradiva na domu (v povezavi s projektom »starejši za starejše«), delo z
varovanci VDC, oskrbovanci DUO Impoljca ter učenci OŠ Ana Gale, povečanje zvočnih knjig
in knjig za dislektike, povečanje števila prireditev (potopisnih, strokovnih) in posledično števila
obiskovalcev. Želja je, da knjižnica postane prostor za kakovostno preživljanje prostega časa.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc,
Franc Pipan, Stanislava Žičkar, Anita Šiško
Povzetek razprave:
Vsi člani komisije pohvali delo knjižnice in direktorice ter izrazijo podporo kandidatki. Osebje
knjižnice je prijazno in strokovno. Pohvaljena je tudi sama predstavitev, ki je bila obsežna z
izpostavljenimi cilji in strategijo. Glede dosedanjega sodelovanja s krajevnimi skupnostmi
direktorica pove, da so bile predstavitve v Krmelju in Loki, kjer sta tudi enoti knjižnice, nekatere
krajevne skupnosti se še niso odzvale.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Anita Šiško odide s seje.
Komisija po krajši razpravi soglasno ugotovi, da je kandidatka primerna za nadaljnje vodenje
Knjižnice Sevnica.
Komisija soglasno sprejme
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SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
izda soglasje k imenovanju Anite Šiško, univerzitetne diplomirane bibliotekarke in
profesorice slovenskega jezika, stanujoče na naslovu Straža pri Raki 24, 8274 Raka, za
direktorico javnega zavoda Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Krmelj
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Svet OŠ Krmelj je z dopisom in potrebno dokumentacijo, dne 8. 4. 2019, Občinski svet Občine
Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o prijavljeni kandidatki za ravnateljico Gusti Mirt, ki izpolnjuje
vse razpisne pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Na predstavitev na sejo komisije je bila vabljena kandidatka, ki jo predsednik komisije povabi
in prosi za predstavitev programa in njene vizije.
Predstavitev kandidatke Guste Mirt
Predstavi nekaj osnovnih podatkov o šoli (8 oddelkov vrtca, 7 oddelkov šole, skupaj 240 otrok,
53 zaposlenih). Želi, da vrtec in šola strokovno napredujeta. Usmeritev njenemu delu
predstavljajo 4 stebri delovanja: 1. pedagoško delo z otroki, 2. sodelovanje s starši, 3.
strokovnost in profesionalni razvoj (skrb za materni jezik, učenje tujih jezikov, digitalne
kompetence, razvoj podjetništva) in 4. medsebojni odnosi.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Tanja Novšak, Franc Pipan, Stanislava Žičkar,
Gusta Mirt
Povzetek razprave:
V razpravi je bilo izpostavljeno zahtevno delo ravnatelja in problematični odnosi staršev, ki
izvajajo pritiske na učitelje. Trenutno je v šoli 122 otrok, v zadnjih letih se kaže manjši upad
števila otrok v šoli, zato tudi v naslednjem letu predvidevajo kombiniran oddelek (1. in 3.
razred). Izražena je bila podpora ravnateljici in pohvala za njeno sodelovanje s krajevno
skupnostjo in pri izvedbi številnih prireditev.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Gusta Mirt odide s seje.
Komisija po krajši razpravi soglasno ugotovi, da je kandidatka primerna za nadaljnje vodenje
Osnovne šole Krmelj.
Komisija soglasno sprejme
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
poda pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Krmelj, Gusti Mirt,
profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Krmelj 81, 8296 Krmelj.
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Ad 5
Razno
Ni razprave.
Seja je bila zaključena ob 18.05 uri.

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

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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