
 
                                                                        OBČINA VOJNIK 
                        17. SEJA OBČINSKEGA SVETA 
                        13. TOČKA  

                  Datum: 15.4.2021 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: župan Branko Petre 

 
POROČILO O DELU ODBOROV IN KOMISIJ 
 

 

 
 
 
Poročilo o delu odborov in komisij bodo na seji občinskega sveta podali predsedniki odborov 
in komisij. 
 
 
Zapisniki sej so priloženi oz. bodo posredovani naknadno. 
 
 
 
Pripravila:                                                                       Župan Občine Vojnik 
Tanja Golec Prevoršek                                               Branko Petre 
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(OSNUTEK) 
 
Datum: 31. 3. 2021  
Številka: 011-0010/2018 - 126 (2)  

 

 
OBČINA VOJNIK 

      
Z A P I S N I K 

13. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki je bila v sredo dne,  31. 3.  2021, ob 19.00 v dvorani PGD Nova Cerkev  

 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
Seja je bila sklepčna, prisotni člani komisije (6): predsednik Janko Čepin, člani: Samo 
Kunej, Anton Kosem, Zdenka Brecl, Dušan Horvat in Ladislav Jezernik. 
Odsoten: Marjan Kovač 
Prisotna tudi Mojca Skale (občinska uprava). 
 
Sejo je vodil predsednik Janko Čepin, ki je predlagal dnevni red. 
   
Člani so soglasno sprejeli predlagani DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje.   
2. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljev javnih 

zavodov. 
3. Sklep o letnem dopustu za župana za leto 2021.   
4. Predlog razpisa za priznanja občine Vojnik v letu 2021. 
5. Nadaljnji postopek za imenovanje predsednika Občinske volilne komisije.   
6. Razno. 

 
Ad 1. Potrditev zapisnika 12. redne seje.  
Predsednik Janko Čepin poda sklepe 12. redne seje ter poročilo o njihovi izvršitvi.  
Na zapisnik člani komisije nimajo pripomb. 
 
Člani komisije na 13. redni seji dne, 31. 3. 2021, soglasno potrdijo zapisnik 12. 
redne seje, ki je bila dne, 8. 12. 2020.    
 
Ad 2. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljev javnih 
zavodov. 
 
Mojca Skale poda obrazložitev. Od 1. julija 2020 dalje se ponovno uporabljajo določbe 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) glede izplačila redne delovne 
uspešnosti. Zato mora Svet zavoda odločiti tudi, koliko odstotkov osnovne plače 
ravnatelja se nameni za njegovo delovno uspešnost za leto 2020. Za delovno 
uspešnost se lahko nameni najmanj 2% oziroma, če so za to izpolnjeni vsi pogoji, do 
največ 5% njihove osnovne plače v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (za OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo) 
oziroma občina (za vrtec) bosta zavodom zagotovila sredstva za izplačilo delovne 
uspešnosti ravnatelja v skladu z odločitvijo sveta zavoda in soglasja ustanovitelja.  
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Soglasje ustanovitelja je potrebno tudi v primeru oseb javnega prava, katerih 
ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proračuna lokalne skupnosti. 
(Okrožnica št. 6030-1/2021/33 z dne 11. 3. 2021).   
 
Glede na izjemne razmere v letu 2020, ministrstvo svetom zavodom priporoča, da 
sprejmejo sklep, da za redno delovno uspešnost ravnateljem namenijo 5% polletne 
mase njihove osnovne plače. (Okrožnico št. 6030-1/2021/13 z dne 3. 2. 2021).  
 
V skladu s 57. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik (UGSO št. 37/16, 
66/18 in 39/20) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje med drugim 
tudi: pripravlja predloge odločitev Občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi 
prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, 
ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih 
podjetij ter izvršuje odločitve sveta.  
 
V prilogi so člani komisije prejeli vloge – predloge za ravnateljice OŠ Vojnik, OŠ 
Frankolovo in Vrtec Mavrica Vojnik, iz katerih izhaja, da je predlog za vse ravnateljice 
maksimalno ocenjena delovna uspešnost (vsota doseženih odstotkov je 100 %), to je 
5 % njihove osnovne plače za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.  
 
Po obravnavi člani komisije sprejmejo sklep: Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja na 13. redni seji dne, 31. 3. 2021, predlaga Občinskemu 
svetu Občine Vojnik, da poda soglasje, da se za redno delovno uspešnost za 
obdobje 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 ravnateljicam Osnovne šole Vojnik, Osnovne 
šole Antona Bezenška Frankolovo in Vrtec Mavrica Vojnik nameni 5% polletne 
mase njihove osnovne plače. 
 
Ad 3. Sklep o letnem dopustu za župana za leto 2021.  
Mojca Skale poda obrazložitev. Člani komisije razpravljajo o dopustu za delovno 
uspešnost in soglasno sklenejo, da mu pripada 3 (tri) dni.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 13. redni seji dne, 31. 
3. 2021, potrdi sklep o letnem dopustu župana Branka Petreta za leto 2021.  
 
 
Ad 4. Predlog razpisa za priznanja občine Vojnik v letu 2021. 
Janko Čepin na kratko obrazloži postopek. Člani komisije pregledajo razpis.   
 
Po krajši razpravi komisija sprejme sklep:  
Komisija za mandatna vprašanja Občine Vojnik na 13. redni seji dne, 31. 3. 2021, 
predlaga vsebino javnega razpisa za priznanja občine 2021. Rok za oddajo 
predlogov je petek 13. 8. 2021.  
 
 
Ad 5. Nadaljnji postopek za imenovanje predsednika Občinske volilne komisije.   
Člani komisije so se seznanili z odgovorom Državne volilne komisije glede imenovanja 
za predsednika OVK ter predvidene nove zakonodaje, ki bi naj določala, da bo lahko 
predsednik samo sodnik in bi v tem primeru morali predsednika OVK, ki ne bi bil 
sodnik, zamenjati. Glede na to, da so lokalne volitve šele prihodnje leto so člani 
komisije sprejeli SKLEP:  
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Komisija za mandatna vprašanja Občine Vojnik na 13. redni seji dne, 31. 3. 2021, 
sprejme sklep, da se postopek za imenovanje predsednika OVK začasno 
prekine in se bo nadaljeval po predhodno rešenem vprašanju glede zahtev za 
imenovanje predsednika OVK.  
 
Ad 6. Razno 
Mojca Skale in Samo Kunej informirata o odpovedi ravnateljice OŠ Vojnik zaradi 
upokojitve. Na Svetu zavoda OŠ Vojnik so že obravnavali odpoved ter pripravili razpis 
za ravnatelja. Rok za prijavo je 14. 4. 2021. Predviden pričetek dela pa 1. 9. 2021.      
 
Seja je bila zaključena ob 19:35.  
 
 
 
Zapisala: 
mag. Mojca Skale             Predsednik komisije 
 

                                                                                                              Janko Čepin      


