
 
 
 
 

OBČINA SEMIČ 

OBČINSKI SVET 

Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 

 

ZAPISNIK 
 
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Semič, ki je bila v sredo, 16. 11. 2016, ob 17.30 v 
sejni sobi Kulturnega centra Semič. Sejo je vodila županja Občine Semič, ga. Polona Kambič.        
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Semič: 
G. Danijel Golobič, g. Mirko Golobič, ga. Valerija Hudorovac, g. Bojan Jakša, g. Ferdinand 
Jakša (prišel ob 17.35), ga. Melita Kmet Ličen, g. Rudi Kofalt, g. Anton Križe, g. Vili Malnarič, 
g. Miha Mihelčič, ga. Damjana Simonič, g. Peter Štukelj in g. Damir Stare.  
 
Odsotna: ga. Dina Plut. 
 
Na seji so bili prisotni tudi: 

• ga. Mateja Kambič – direktorica občinske uprave,  

• ga. Sonja Ličen Tesari – višji svetovalec za družbene dejavnosti, 

• ga. Renata Bukovec – zapisnikarica. 
 

Ad. 1) UGOTOVITEV PRISOSTNOSTI, POTRDITEV DNEVNEGA REDA IN IZVOLITEV 
ZAPISNIKARJA 

 
Županja, ga. Polona Kambič, je ugotovila, da je na seji, od 14. svetnikov, prisotnih 12 članov 
občinskega sveta.  
 
RAZPRAVA: Ni bilo razprave.  
 
Predlog sklepa št. 032-08/2016-2: 
Sprejme se dnevni red 1. izredne redne seje Občinskega sveta Občine Semič: 
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja. 
2. Izdaja obrazloženega mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne 

šole Belokranjskega odreda Semič. 
3. Imenovanje predstavnika Občine Semič v svet revije Rast. 

 
Navzočih pri glasovanju: 12 
GLASOVANJE: 12 ZA 
Sklep št. 032-08/2016-2 je sprejet. 
 
Izvolitev zapisnikarja: 
Županja, ga. Polona Kambič, je predlagala naslednji sklep. 
 
Predlog sklepa št. 032-08/2016-3: 
Za zapisnikarico se predlaga ga. Renato Bukovec. 
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Navzočih pri glasovanju: 12 
GLASOVANJE: 12 ZA 
Sklep št. 032-08/2016-3 je sprejet. 
 

Ad. 2) IZDAJA OBRAZLOŽENEGA MNENJA LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATIH ZA 
RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ 
 
Ga. Mateja Kambič je pojasnila, da je Svet zavoda dne 2. 11. 2016 zaprosil občino za izdajo 
obrazloženega mnenja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja OŠ 
Belokranjskega odreda Semič.  Kandidati so Tomaž Pavlakovič, Andreja Miketič in Vlasta 
Henigsman. Rok za izdajo mnenja je 20 dni po prejemu vloge, po tem roku lahko Svet zavoda 
odloča brez mnenja ustanovitelja.  Ravnatelja šole imenuje in razrešuje Svet zavoda. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je povedala, da se bodo na seji predstavili vsi kandidati. Vsak 
ima na razpolago 10 minut.  
 
Ob 17.35 se je seje udeležil svetnik Ferdinand Jakša.   
 
Kot prvi kandidat se je predstavil Tomaž Pavlakovič, druga kandidatka Andreja Miketič in 
tretja kandidatka Vlasta Henigsman. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je vsem kandidatom postavila isto vprašanja, in sicer, kako vidijo 
sodelovanje šole pri prireditvah lokalne skupnosti. 
 
Vsi kandidati so odgovorili, da se jim zdi pomembno sodelovanje šole pri prireditvah lokalne 
skupnosti in bodo sodelovanje tudi v bodoče spodbujali. 
 
G. Rudi Kofalt je v imenu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja povedal, da 
je Komisija na osnovi pregledane dokumentacije in na podlagi razprave oblikovala mnenja za 
vsakega izmed kandidatov in mnenja tudi predstavil.  

V razpravi so svetniki izpostavili dosedanje slabe rezultate nacionalnega preverjanja znanja. 
Opozorili so, da veliko učencev popoldan obiskuje inštrukcije, na nezainteresiranost izvedbe 
poletnih in zimskih letovanj in na slabe možnosti raznih organiziranih dejavnosti.  
 
Svetniki so bili mnenja, da šola potrebuje dobro vodjo, ki bo v šolo vnesel spremembe in 
sveže ideje, ki bi prispevale k napredku in nadaljnjemu razvoju šole,  vodjo ki ne bo 
obremenjen z lokalnim okoljem, saj bo le-tako lažje realiziral spremembe. 
Svetniki so bili soglasni, da se za vsakega izmed kandidatov poda mnenje, kot ga je oblikovala 
komisija, prednost pri izbiri pa občinski svet daje ga. Andreji Miketič. Glede na razpravo so 
predlagali, da se opravi javno in ne tajno glasovanje. 
 
Županja, ga. Polona Kambič, je zaključila razpravo in prvo na glasovanje dala obrazloženo 
mnenje občinskega sveta nato pa še sklep o prednosti, ki ga občinski sveta daje  pri izbiri 
kandidata.  
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Predlog sklepa št. 603-08/2016-3: 
V zadevi podaje mnenja za kandidate za ravnatelja OŠ Belokranjskega odreda Semič 
podaja Občinski svet občine Semič za vsakega kandidata naslednje obrazloženo mnenje: 
 
Tomaž Pavlakovič 
Iz življenjepisa in opisa dosedanjega dela ugotavljamo uspešno delo kandidata na svojem 
področju. Kandidat je na OŠ Belokranjskega odreda Semič zaposlen že 15 let zato dobro 
pozna kolektiv ter program in organizacijo dela na šoli, manj poznana pa sta mu program in 
organizacija dela enote vrtca. Kandidat nima izkazanih vodstvenih in organizacijskih izkušenj, 
ki so za vodenje velikega javnega zavoda, ki vključuje tako osnovno šolo, kot vrtec, 
predhodno potrebne. Težko je oceniti, ali ima kandidat primerne osebnostne lastnosti in 
komunikacijske veščine ter dovolj odločnosti, da bi funkcijo ravnatelja (vodje) v »svojem« 
kolektivu lahko uspešno opravljal.  
 
Andreja Miketič 
Iz vloge kandidatke izhaja, da ima dolgoletne izkušnje v šolstvu, ima že tudi opravljen izpit za 
ravnatelja in opravlja delo pomočnika ravnatelja, kar pomeni, da si je že pridobila določene 
vodstvene izkušnje pri vodenju vzgojno – izobraževalnega zavoda. V predstavitvi je bila zelo 
suverena in izkazala visoke kompetence za področje, ki ga je predstavila. Ker prihaja iz 
povsem drugega okolja, bi vodenje zavoda prevzela popolnoma neobremenjeno, prav tako 
pa bi lahko v OŠ Semič vnesla novosti, ki bi prispevale k napredku in nadaljnjem razvoju šole. 
Glede na njene pretekle pedagoške izkušnje bi lahko pozitivno vplivala tudi na področje 
predšolske vzgoje. 
 
Vlasta Henigsman 
Iz življenjepisa in opisa dosedanjega dela ugotavljamo uspešno delo kandidatke na svojem 
področju. Kandidatka je na OŠ Belokranjskega odreda Semič zaposlena že 32 let. Ima 
opravljen izpit za ravnatelja, zadnja tri leta pa opravlja tudi delo pomočnice ravnateljice, iz 
česar izhaja, da ima dober pregled nad delom in organizacijo tako šole kot vrtca, prav tako 
tudi dobro pozna kolektiv in si je že pridobila določene vodstvene izkušnje. Kandidatka je 
dobro poznana v lokalnem okolju in v njem tudi aktivna, predvsem na kulturnem področju.  
 
Navzočih pri glasovanju: 13 
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 603-08/2016-3 je sprejet. 
 
 
Predlog sklepa št. 603-08/2016-4: 
V zadevi podaje mnenja za kandidate za ravnatelja OŠ Belokranjskega odreda Semič daje 
Občinski svet Občine Semič prednost pri izbiri kandidatki Andreji Miketič. 
 
Navzočih pri glasovanju: 13 
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 603-08/2016-3 je sprejet. 
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Ad. 3) IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE SEMIČ V SVET REVIJE RAST 

 
G. Rudi Kofalt je v imenu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja povedal, da 
je do predpisanega roka prispel le en predlog. N.Si, OO Semič je za predstavnika v svet revije 
Rast predlagal Marijo Stariha, dosedanjo članico sveta. 
 
RAZPRAVA: Ni bilo razprave. 
 
Predlog sklepa št. 610-02/2016-5  
V Svet revije Rast za mandatno obdobje 2016 - 2020 se kot predstavnica Občine Semič 
imenuje Marija Stariha, Vajdova ulica 26, Semič. 
 
Navzočih pri glasovanju: 13 
GLASOVANJE: 13 ZA 
Sklep št. 610-02/2016-5 je sprejet. 
 
 
Seja sveta se je zaključila ob 19.25.  
 
 
 
 
ZAPISALA:       ŽUPANJA: 
Renata Bukovec      Polona Kambič 
 
________________________    _________________________ 


