KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 22. 1. 2020

Z A P I S N I K
7. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 21. januarja 2020, ob 15.30 uri, v prostorih Trškega dvorca

Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak,
Gorazd Zupanc, Franc Pipan.
Odsotni člani: Stanislava Žičkar
Ostali prisotni: Roman Strlekar (Občina Sevnica)
Katja Krnc – kandidatka za ravnateljico Glasbene šole 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 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 6. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 10.12. 2019
3. Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Glasbene šole Sevnica
4. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 7. seje.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 6. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 6. seje Komisije, z dne 10. 12. 2019.
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Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Glasbene šole Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Svet Glasbene šole Sevnica je z dopisom in dokumentacijo, dne 10. 1. 2020, zaprosil Občinski
svet Občine Sevnica za izdajo mnenja o kandidatki Katji Krnc za ravnateljico, ki se je kot edina
kandidatka prijavila na razpis ter izpolnjuje razpisane pogoje.
Na predstavitev na sejo komisije je bila vabljena kandidatka.
Seje se udeleži kandidatka Katja Krnc, ki jo predsednik komisije prosi za predstavitev
programa in njene vizije.
Predstavitev kandidatke Katje Krnc
Kandidatka se predstavi in pove, da je bila v Glasbeni šoli Sevnica že kot učenka, po
zaključenem študiju se je zaposlila kot učiteljica, sedaj pa že drugi mandat opravlja delo
ravnateljice. Program je pripravila na podlagi dosedanjega dela. Decembra 2019 je Glasbena
šola z uspešnim koncertom obeležila 20-letnico delovanja kot samostojnega zavoda, za
izvedbo koncerta pohvali sodelavce. Ocenjuje, da se v šoli izvaja kvalitetno delo s
profesionalnimi glasbeniki.
*Na sejo ob 15.33 pride Tomaž Lisec.
V naprej želi še večji poudarke dati motiviranju učencev k rednemu domačemu delu, sicer
uspehov ni. Šola je namenjena predvsem vzgoji in izobraževanju ljubiteljev glasbe, saj kasneje
malokdo nadaljuje kot profesionalni glasbenik. Izpostavi zgledno sodelovanje s sevniško
godbo, v zadnjem času je v godbo vstopilo kar 15 učencev glasbene šole. Sodelujejo tudi z
ostalimi glasbenimi šolami in se povezujejo v zveze. Objekt, v katerem delujejo, je star, manjka
dvorana za orkester, vendar se prilagajajo razmeram. Imajo pa bogat instrumentarij. Trenutno
je na šoli 185 učencev.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Franc Pipan, Gorazd Zupanc, Tanja Novšak,
Katja Krnc.
Povzetek razprave:
Vsi sodelujoči v razpravi pohvalijo zelo kvalitetno delo glasbene šole. Pomemben prispevek
šole je tudi vzgoja kulture oz. afinitete do glasbe. Predstavljeno je bilo tudi nekaj zgodovine,
ko je glasbena šola delovala še v sklopu osnovne šole Sevnica. Iz glasbene šole je izšlo kar
nekaj dobro uveljavljenih glasbenikov. Izpostavljena je bila težava, da nekateri učitelji, ki so
korepetitorji, veliko sodelujejo in nastopajo tudi drugje, zato so večkrat odsotni. Vsi zaželijo
glasbeni šoli uspešno delo še naprej.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Katja Krnc odide s seje.
Komisija po krajši razpravi soglasno ugotovi, da je kandidatka primerna za vodenje Glasbene
šole Sevnica. Komisija soglasno sprejme
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SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
poda pozitivno mnenje o kandidatki Katji Krnc, profesorici glasbe, stanujoči na naslovu
Pot na Zajčjo goro 4, 8290 Sevnica, za ravnateljico Glasbene šole Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Razno
Ni razprave.
Seja je bila zaključena ob 15.50 uri.

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

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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