KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 7. 5. 2020

Z A P I S N I K
9. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 5. maja 2020, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak,
Gorazd Zupanc.
Odsotni člani: Franc Pipan, Stanislava Žičkar
Ostali prisotni: Roman Strlekar (Občina Sevnica)
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 8. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 18. 2. 2020
3. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
4. Predlog sklepa o imenovanju kandidata za predstavnika javnosti za območje Občine
Sevnica v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
5. Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Sevnica
6. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 9. seje.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 8. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
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SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 8. seje Komisije, z dne 18. 2. 2020.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica
v svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica. Javni zavod upravlja
svet zavoda, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet
predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Svet zavoda je ustanoviteljico
pozval k imenovanju svojih predstavnikov, ker dosedanjim predstavnikom poteče mandat. Na
poziv mandatne komisije političnim strankam so v roku prispeli štirje predlogi.
Predsednik odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi člani komisije.
Glede na dosedanja imenovanja v tem mandatu so se vsi prisotni člani komisije strinjali, da se
potrdijo predlagani kandidati s strani predlagateljev SDS, SD in SLS.
Predsednik predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
v svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica imenuje:
- Vesno Zorec, Drožanjska cesta 57, 8290 Sevnica,
- Ano Jelančić, Ribniki 12, 8290 Sevnica in
- Tino Kukec, Telče 12a, 8295 Tržišče.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog sklepa o imenovanju kandidata za predstavnika javnosti za območje Občine
Sevnica v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Ministrstvo za notranje zadeve je pozvalo vse občine v Republiki Sloveniji k podaji predlogov
za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov.
Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev občine, in sicer lokalna
skupnost do 20.000 prebivalcev, torej tudi Občina Sevnica, predlaga enega kandidata. V
iztekajočem mandatu je bil na predlog Občine Sevnica imenovan Franc Pavlin. Na poziv
komisije političnim strankam za zbiranje predlogov kandidatov sta v roku prispela dva
predloga.
Predsednik odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi člani komisije.
Povzetek razprave:
Glede na to, da je Ana Jelančić bila pri prejšnji točki predlagana za imenovanje v svet Vrtca
Ciciban Sevnica, dajejo člani komisije prednost drugemu kandidatu.
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Predsednik predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
kot kandidata za imenovanje predstavnika javnosti za območje Občine Sevnica v Senat
za reševanje pritožb zoper delo policistov predlaga Ivana Bidermana, Pot na Zajčjo Goro
75, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Občina Sevnica je prejela poziv Območne izpostave Javnega sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti Sevnica za oblikovanje predloga za imenovanje petih članov sveta
območne izpostave. Člane sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD. Mandat članov
traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Komisija je pozvala kulturna društva v Občini Sevnica ter Zvezo kulturnih društev Sevnica k
oddaji predlogov kandidatov in pravočasno prejela šest predlogov. Rok za oddajo predlogov
je bil 4. 5. 2020. Dne 5. 5. 2020, torej po poteku roka, je Zveza kulturnih društev po elektronski
pošti posredovala še dva predloga, ki sta jih predlagatelja (Univerza za tretje življenjsko
obdobje Sevnica in Društvo upokojencev Sevnica) poslala na naslov ZKD Sevnica.
Predsednik odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi člani komisije.
Povzetek razprave:
Člani komisije ugotovijo, da so predlagani kandidati ustrezni in delujejo na področju kulture.
KUD Budna vas je podalo dva predloga, in sicer dosedanjo članico sveta OI JSKD Sevnica
Gordano Dobriha ter Tadejo Dobriha, ki pa je po informacijah članov komisije nova
predsednica društva. Glede na to, da je slednjo predlagala dosedanja članica sveta Gordana
Dobriha v funkciji tajnice društva ter je ta predlog tudi vložen kasneje, dajejo člani komisije
prednost Tadeji Dobriha.
Dva predloga, ki sta jih predlagatelja napačno poslala na ZKD Sevnica, sta prispela na Občino
Sevnica po poteku roka, zato jih komisija ni obravnavala.
Predsednik predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
za imenovanje članov sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti Sevnica predlaga:
- Jožeta Novaka, Boštanj 58, 8294 Boštanj,
- Nado Novšak, Log 17, 8294 Boštanj,
- Nevenko Flajs, Brezje 2, 8296 Krmelj,
- Zorana Cvara, Loka 27, 1434 Loka pri Zidanem Mostu in
- Tadejo Dobriha, Čanje 60b, 8283 Blanca.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
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Ad 6
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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