KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 19.06.2019

Z A P I S N I K
5. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 18. junija 2019, ob 15.30 uri, v prostorih Trškega dvorca (pri Občini Sevnica)

Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak,
Gorazd Zupanc, Franc Pipan, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani: /
Ostali prisotni: Maja Šušterič (Občina Sevnica)
Mojca Pernovšek in Rok Petančič – kandidata za direktorja KŠTM Sevnica
(k 3. t. 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 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 4. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 16.4.2019
3. Predlog sklepa o izbiri in imenovanju direktorja/ice Javnega zavoda za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
4. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 5. seje.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 4. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
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SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 4. seje Komisije z dne 16. 4. 2019.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog sklepa o izbiri in imenovanju direktorja/ice
Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Občina Sevnica je ustanoviteljica Javnega zavoda KŠTM Sevnica, ustanoviteljske pravice pa
izvršuje Občinski svet Občine Sevnica, ki imenuje direktorja na podlagi izvedenega javnega
razpisa na predlog sveta zavoda.
Svet KŠTM Sevnica je na svoji seji, dne 10. 6. 2019, opravil razgovor z obema kandidatoma,
ki izpolnjujeta vse splošne in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja, in sicer
z Mojco Pernovšek ter Rokom Petančičem. Svet KŠTM Sevnica je po razpravi sprejel predlog
za imenovanje Mojce Pernovšek za direktorico KŠTM Sevnica ter ga posredoval Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v nadaljnjo obravnavo.
Na predstavitev na sejo komisije sta bila vabljena oba kandidata. Člani komisije se dogovorijo
o časovni omejitvi predstavitve posameznega kandidata.
Seje se udeleži Mojca Pernovšek, ki jo predsednik komisije prosi za predstavitev programa.
Predstavitev kandidatke Mojce Pernovšek
Delo direktorice jo veseli in bogati, zato se je tudi tokrat prijavila na razpis. Kot cilje prihodnjega
mandata je izpostavila nadgraditev obstoječih programskih vsebin in širitev programskega
dela, tesnejše sodelovanje na lokalnem nivoju, tako z občino (predvsem na področju investicij,
prijav na javne razpise) kot z ostalimi javnimi zavodi, turističnimi agencijami in društvi s
področja regije in širše, povečati tržni del z uvedbo novih tematskih vsebin (nadaljnji razvoj
Lisce, team building, tematski kampi, dnevni izleti, razvoj destinacij ob Savi, povezava s
kolesarskimi potmi, dogodki v kinu ipd.) in zapolnitvijo kapacitet objektov, ki jih ima zavod v
upravljanju. Meni, da je za uspešnost zavoda potrebno izboljšati oglaševanje in s tem
prepoznavnost tako zavoda kot občine kot turistične destinacije, kar pomeni prilagoditev
načina oglaševanja ciljnim skupinam. Doda, da je potrebno nepravilnosti, ki obstajajo odpraviti,
prireditve, ki niso obiskane, revitalizirati in več pozornosti nameniti samoiniciativnosti,
povezanosti, sodelovanju in komunikaciji, saj so osebni odnosi med zaposlenimi pomemben
dejavnik uspešnosti. Direktorica se članom komisije zahvali za izkazano zaupanje v preteklih
letih.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Franc Pipan, Tanja Novšak, Mojca Pernovšek
Povzetek razprave:
Člani komisije pohvalijo dosedanje delo direktorice in skrb za finančno stabilnost zavoda ter ji
postavijo naslednja vprašanja: kako pridobiti dodatna finančna sredstva, ali je predvideno
povišanje sredstev za delovanje zavoda in kako je z vstopninami in parkirninami za prireditve.
Kot trenutno največjo težavo in hkrati izziv pa izpostavijo zaprtje grajske kavarne.
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Pernovškova pove, da iz naslova uporabnin ni pričakovati višjih dohodkov, priložnost pa so
javni razpisi, na katere se je potrebno prijaviti z ustreznimi partnerji in pravo vsebino. Uspešni
so tudi kulinarični dogodki, ki jih je smiselno razvijati naprej. Zavod ima cca. 300.000 EUR
lastnih sredstev, povišanje tega zneska pa je odvisno predvsem od uspešnosti prijav na javne
razpise. Ker se je pri določenih dogodkih pobiranje vstopnine izkazalo kot negativno, saj je bila
udeležba nižja, raje pobirajo prostovoljne prispevke, za uvedbo parkirnin na večjih dogodkih
pa Sevnica še ni dovolj prepoznavna. Za ponovno odprtje kavarne so še vedno v teku
individualni pogovori s potencialnimi interesenti, vendar kljub nizki najemnini ni resnega
ponudnika, zavod sam pa za prevzem vodenja kavarne nima ne registrirane dejavnosti ne
ustreznega kadra.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Mojca Pernovšek odide s seje.
Seje se udeleži Rok Petančič. Predsednik komisije ga prosi za predstavitev programa oziroma
kratko predstavitev sprememb, ki bi jih kot direktor zavoda uvedel.
Predstavitev kandidata Roka Petančiča
Na vseh področjih, ki jih izvaja zavod, je aktiven že od mladosti. Uvodoma je sodeloval na
področju mladine, ki je bila v času pred ustanovitvijo KŠTM bolj povezana, razvijali so velike
projekte. V letu 2008 je začel delovati na področju kulture. Omeni, da so sicer vsa področja
medsebojno povezana, a za cilj narediti več in bolje, je pomembno sodelovanje in
povezovanje, izboljšanje medosebnih odnosov in znanja, s čimer se poveča tudi učinkovitost.
Doda, da so njegovi programi podrobneje predstavljeni v prijavi na javni razpis.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc, Rok Petančič.
Povzetek razprave:
Člani komisije pohvalijo vsebino programov in kandidatu postavijo naslednja vprašanja: kaj
storiti glede zaprtja grajske kavarne in kako v Sevnico privabiti več turistov.
Petančič pove, da je potrebno glede najemnine za kavarno delovati v okviru zakonodaje,
vendar so lahko ukrepi uporabniku prijaznejši. Najemnina je predpisana, lahko pa se
kompenzira v obliki izvajanja programov. Ena izmed možnosti je tudi delovanje kavarne v lastni
režiji, kar pa mora biti skupna odločitev z Občino Sevnica, saj prinaša tudi dodatne stroške. Za
privabljanje turistov je ključna ustanovitev regionalne destinacijske organizacije. Težava veliko
javnih zavodov z dobrimi produkti je slabo trženje, zato vidi rešitev v skupni organizaciji vseh
posavskih občin, ki bi morale uskladiti tudi določene dele strategij. Pomembna je vzpostavitev
skupne lokalne kolektivne znamke, s katero bi se poistovetili in povezali lokalni ponudniki, na
ta način pa bi se povečala tudi lokalna propadnost.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Rok Petančič odide s seje.
Na podlagi dokumentacije in osebne predstavitve kandidatov Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja na svoji 5. redni seji, dne 18. 6. 2019, soglasno sprejme
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja meni, da bi bila oba kandidata
enakovredna izbira za zasedbo direktorskega mesta, zato občinskemu svetu predlaga,
da direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
izbere in imenuje na tajnem glasovanju na seji občinskega sveta.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Razno
Ni razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.20.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za pravne zadeve

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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