KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 11. 12. 2019

Z A P I S N I K
6. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 10. decembra 2019, ob 15.30 uri, v sejni sobi II Občine Sevnica
(v pritličju stavbe KŠTM)

Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak,
Gorazd Zupanc, Franc Pipan, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani: /
Ostali prisotni: Roman Strlekar (Občina Sevnica)
Nataša Kreže – kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna
Šentjanž (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 5. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 18. 6. 2019
3. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž
4. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 5. seje.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 5. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
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SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 5. seje Komisije z dne 18. 6. 2019.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Na sejo pride Tomaž Lisec.
Ad 3
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Svet OŠ Milan Majcna Šentjanž je z dopisom in potrebno dokumentacijo, dne 29. 11. 2019,
zaprosil Občinski svet Občine Sevnica za izdajo mnenja o kandidatki Nataši Kreže za
ravnateljico. Na razpis sta se sicer prijavili dve kandidatki. Po pregledu vlog je svet zavoda
zavrnil eno vlogo, ker kandidatka vloge kljub pozivu ni dopolnila.
Na predstavitev na sejo komisije je bila vabljena kandidatka.
Seje se udeleži kandidatka Nataša Kreže, ki jo predsednik komisije prosi za predstavitev
programa in njene vizije.
Predstavitev kandidatke Nataše Kreže
Kandidatka se predstavi in pove, da izhaja iz Boštanja, sedaj pa živi v Dolu pri Hrastniku, kjer
si je ustvarila družino. Ima dve hčerki, ki sta uspešni študentki. 24 let je zaposlena na Osnovni
šoli Hrastnik, dela pa na podružnični šoli Dol pri Hrastniku, kjer poučuje nižjo stopnjo. Bila je
tudi članica sveta zavoda. Že pred 15 leti je opravila šolo za ravnatelje in pred 10 leti pridobila
strokovni naziv svetnica, kar je najvišji naziv v tem poklicu. Vključuje se v lokalno skupnost,
sodelovala je v različnih društvih. Vstopila je tudi v lokalno politiko in v prejšnjem mandatu
prevzela vodenje Krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku, takrat je občina tudi izvedla obnovo
podružnične šole Dol pri Hrastniku. Sebe opiše kot odgovorno, dosledno, povezovalno in
delovno osebo, vajena je javnega nastopanja, ima nove ideje. Poudari, da je v šoli pomembno
razvijati govorno komunikacijo, bralno pismenost, odgovorno uporabo sodobnih elektronskih
naprav, temeljne vrednote, medsebojne odnose, narodno identiteto. Izobraževanje mora slediti
spremembam in novostim. Uspešno delo je timsko delo, pomembno je povezovanje med
šolami in sodelovanje z občino. Ugotavlja, da je na sevniški občini posluh, da se šole
posodabljajo in obnavljajo.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Franc Pipan, Stanislava Žičkar, Nataša Kreže
Povzetek razprave:
Na vprašanje, ali bo kot ravnateljica izvajala tudi pedagoško delo na šoli, kandidatka pove, da
je glede na število oddelkov po normativu predviden majhen obseg pedagoškega dela (2 do 4
ure).
Izpostavljena je bila podobnost med Šentjanžem in Dolom pri Hrastniku, kjer je do sedaj
delovala. Oba kraja imata rudarsko in šiviljsko zgodovino. Poudarjeno je bilo tudi, da je
potrebno učencem podajati tudi informacije o zgodovini Šentjanža (npr. pomemben je Janez
Evangelist Krek, ki je umrl v Šentjanžu, in njegov prispevek k zadružništvu).
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Glede kombiniranega pouka kandidatka pove, da v Šentjanžu ni bilo nikoli kombiniranega
oddelka v šoli, je pa seznanjena, da starši iz Šentjanža otroke v vrtec vpisujejo tudi v Krmelj,
za kar bo potrebno ugotoviti ali je razlog lažja logistika staršev, ali je problem tudi v načinu
dela.
Izpostavljena je bila pomembnost vseh treh osnovnih šol v mirnski dolini, ki v kraj prinašajo
kulturno in drugo dogajanje, ravnatelj pa je pomemben povezovalni člen v kraju. Kandidatka
podpira delovanje vseh treh šol v mirnski dolini.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Nataša Kreže odide s seje.
Komisija po krajši razpravi soglasno ugotovi, da je kandidatka primerna za vodenje Osnovne
šole Milana Majcna Šentjanž. Komisija soglasno sprejme
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
poda pozitivno mnenje o kandidatki Nataši Kreže, profesorici razrednega pouka,
stanujoči na naslovu Pod hribom 11, 1431 Dol pri Hrastniku, za ravnateljico Osnovne
šole Milana Majcna Šentjanž.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Razno
Ni razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.

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

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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