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Datum: 7. 12. 2021  
Številka: 011-0010/2018 - 144 (2)  

(OSNUTEK) 

 
OBČINA VOJNIK 

      
Z A P I S N I K 

16. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki je bila v torek, dne 7. 12  2021, ob 18.00 v sejni sobi Občine Vojnik  

 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
Seja je bila sklepčna, prisotni člani komisije (7): predsednik Janko Čepin, člani: Samo 
Kunej, Anton Kosem, Zdenka Brecl, Dušan Horvat, Marjan Kovač in Ladislav Jezernik. 
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 15. redne seje.  
2. Predlog kandidata za podelitev priznanja na področju kulture za življenjsko 

del v letu 2022. 
3. Mnenje o kandidatih/kandidatkah za ravnatelja/ravnateljico vrtca Mavrica 

Vojnik. 
4. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, 

članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o 
povračilih stroškov. 

5. Predlogi in pobude. 
6. Razno.   
 

 
Ad 1. Potrditev zapisnika 15. redne seje.  
Predsednik Janko Čepin poda sklepe 15. redne seje ter poročilo o njihovi izvršitvi.  
Na zapisnik člani komisije nimajo pripomb. 
 
Člani komisije na 16. redni seji, dne 7. 12. 2021, soglasno potrdijo zapisnik 15. 
redne seje, ki je bila dne 31. 8. 2021. 
 
 
Ad 2. Predlog kandidata za podelitev priznanja na področju kulture za 
življenjsko delo v letu 2022.    
Janko Čepin poda obrazložitev. Občinski svet je v letu 2015 sprejel spremembe in 
dopolnitve Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik in sicer za priznanja na 
področju kulture za življenjsko delo. Priznanja se podeljujejo na prireditvah ob 
kulturnem prazniku 8. februarju oziroma na drug primeren način v primeru omejitev 
zaradi COVID - 19. Predloge podajo Sveti KS (vsak Svet KS en predlog) Komisiji za 
mandatna vprašanja, ki Občinskemu svetu predlaga enega prejemnika letno. Sveti KS 
so v septembru prejeli poziv, da podajo predlog za kandidata na področju kulture za 
življenjsko delo. Rok za oddajo je bil 13. 10. 2021.  
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Do roka smo prejeli naslednje predloge: 
- KS Vojnik – Matjaž Kovač, Cesta v Šmartno - Vojnik 
- KS Nova Cerkev – Vaclav Jakop, Višnja vas - Vojnik 
- KS Frankolovo – Valentin Podjavoršek, Frankolovo. 

 
Dosedanji prejemniki so:  Jožef Žlaus, Globoče – KS Vojnik (2016), Jožef Gregorc, 
Bezenškovo Bukovje – KS Frankolovo (2017), Peter Selčan, Zlateče –  KS Nova 
Cerkev (2018), Emilija Kladnik Sorčan – KS Vojnik (2019), Anton Gregorc – KS 
Frankolovo (2020) in Oton Samec – KS Nova Cerkev (2021).  
 
V prilogi vabila so člani komisije prejeli dopolnitve odloka, poziv in predloge z 
obrazložitvami. V daljši razpravi so člani komisije pretehtali in nato upoštevali različne 
vidike kandidatov (delo na področju kulture, območje ter tudi starost kandidata).  
Marjan Kovač je predlagal, da bi morda tudi podjetniki prejemali posebna priznanja.  
 
Člani komisije so po razpravi soglasno (6 ZA) sprejeli sklep: Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja na 16. redni seji, dne 7. 12. 2021, predlaga 
Občinskemu svetu Občine Vojnik, da prejme priznanje za življenjsko delo na 
področju kulture v letu 2022 gospod Vaclav Jakop iz Višnje vasi, Vojnik.  
 
Ad 3. Mnenje o kandidatih/kandidatkah za ravnatelja/ravnateljico vrtca Mavrica 
Vojnik. 
Svet Zavoda Vrtec Mavrica Vojnik je razpisal delovno mesto ravnatelja Vrtca Mavrica 
Vojnik. Sedanja ravnateljica je Simona Žnidar. Mandat ravnatelja traja pet let. 
Določbe 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI – UPB5, Uradni list RS, št. 126/2007 – prečiščeno besedilo, 36/2008, 
58/2009, 64/2009 – popravek, 65/2009 – popravek, 20/2011, 40/12-ZUJF, 2/15 – odl. 
US, 47/15, 46/16 in 49/16) določajo postopek za imenovanje ravnatelja. 
 
Pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja si mora svet Zavoda Vrtca Mavrica 
Vojnik o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: 
- mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora 
- mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni zavod sedež 
- mnenje sveta staršev. 
 
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje 
obrazložen predlog za imenovanje ministru. Če minister ne da mnenja v 30. dneh od 
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega 
mnenja. 
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet 
odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene 
kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja 
zavode.  
 
Vrtec Mavrica Vojnik je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ureditev ureja 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Svet zavoda je 
posredoval prošnjo za izdajo pisnega mnenja o kandidatkah s popolnimi vlogami 
kandidatk Dite Horvatiček, Jelke Kralj in Simone Žnidar,  ki smo jo prejeli 6. 12. 2021. 
Občina Vojnik mora svoje obrazloženo mnenje podati v roku 20 dni od dneva, ko smo 
bili zanj zaprošeni, sicer lahko svet zavoda odloči brez tega mnenja. Vse kandidatke 



Stran 3 od 4 

 

ustrezajo razpisnim pogojem kot so določeni v Zakonu o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja.   
 
V skladu s 57. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 37/16. 66/18 in 39/20), Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja predlaga kandidate oz. daje predloge in pobude v zvezi s kadrovskimi 
vprašanji, Občinskemu svetu Občine Vojnik.  
 
Člani komisije se seznanijo z varstvom osebnih podatkov. Prejeli so prijave na razpis s 
prilogami, ki vsebujejo tudi osebne podatke. Z njimi morajo ravnati v skladu z 
zakonodajo in jih ne smejo uporabljati za druge namene. Predlagamo, da po sprejemu 
na Občinskem svetu, dokumentacijo prinesejo na občino Vojnik, da jo ustrezno 
uničimo.   
 
Člani komisije so obravnavali in razpravljali o vlogah in programih treh kandidatk: Dite 
Horvatiček, Jelke Kralj in Simone Žnidar z vidika poznavanja področja vzgoje in 
izobraževanja, organizacije dela in sodelovanja s krajem ter podali obrazloženo 
mnenje o kandidatkah ter predlagali kandidatki za pozitivno mnenje Občinskemu svetu 
Občine Vojnik.   

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 16. redni seji, dne 7. 
12. 2021, predlaga Občinskemu svetu Občine Vojnik, da poda pozitivno mnenje 
k imenovanju kandidatkama Jelki Kralj iz Celja in Simoni Žnidar iz Frankolovega 
za ravnateljico Vrtca Mavrica Vojnik za naslednje petletno mandatno obdobje.  
 
Obrazložitev: 
Na javni razpis za delovno mesto ravnatelja Vrtca Mavrica Vojnik so prispele tri prijave 
kandidatk, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik je 
ustanoviteljico zaprosil za podajo mnenj o vseh kandidatkah. 
 
Simona Žnidar ima večletne delovne izkušnje kot ravnateljica, saj je v preteklih dveh  
mandatnih obdobjih že zelo dobro vodila Vrtec Mavrica Vojnik. Na podlagi programa in 
preteklih delovnih izkušenj izkazuje široko poznavanje področja vzgoje in 
izobraževanja, z dosedanjim delom pa je pokazala zelo dobro organizacijo dela ter 
sodelovanje s krajem.   
 
Jelka Kralj ima večletne delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcu 
in v Osnovni šoli Vojnik. Spremlja in gradi znanje v stroki kot predavateljica in v 
magistrskem programu Management v izobraževanju. Opravljen ima tudi ravnateljski 
izpit. V svojem programu je poudarila možnosti izboljšav pri sedanjem delovanju in 
organizaciji vrtca.  
 
Iz prijave in dokazil je razvidno, da kandidatka Dita Horvatiček iz Ljubljane izpolnjuje 
pogoje razpisa in ima izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja. Njene reference in 
program sta dobra, vendar nista prepričala članov komisije tako kot sta delovne 
izkušnje in pripravljene smernice oziroma program Jelke Kralj in Simone Žnidar. 
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Ad 4. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o 
povračilih stroškov. 
Člani komisije so prejeli sedaj veljavni Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in 
krajevnih organov ter o povračilih stroškov.  
Na sejah v lanskem letu so člani komisije že obravnavali spremembe in dopolnitve 
pravilnika ter odločili, da se sprejme nov pravilnik.   
 
V skladu z normativnimi smernicami se navajajo bruto zneski, ki smo jih zaokrožili 
navzgor tako, da so večinoma minimalno višji neto zneski. V predlogu je tudi, da se 
določi  sejnina za udeležbo na dopisni seji, kar do zdaj ni določeno.   
 
Na novo smo uredili poglavje V. – sejnine in druga plačila za člane svetov krajevnih 
skupnosti ter določili tudi plačilo za službene poti in za izvedbo konkretnih nalog 
(mnenje MJU z dne, 7. 8. 2020). Naš predlog je usklajen tudi s Skupnostjo občin 
Slovenije.  
 
Člani so se seznanili s predlogom – pripombami predsednice Statutarno pravne 
komisije Vide Podergajs. Pri obravnavi je potrebno odločiti, katere predloge sprememb 
je smiselno vključiti v pravilnik. Prav tako je komisija seznanjena s predlogom po 
zvišanju sejnin in drugih nagrad. V prilogi so člani komisije prejeli primerjavo med 
sedanjimi sejninami in predlogom novih sejnin.    
 
Člani komisije na 16. redni seji, dne 7. 12. 2021, predlagajo, da se v februarju 
naslednje leto skliče seja, na kateri se bodo opredelili do predloga zvišanja plač, 
sejnin in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov ter povračilih stroškov oziroma 
bodo podali svoje predloge. Priloženo naj bo tudi dejansko izplačilo v letu 2021 
po upravičencih, zaradi zakonodaje, ki določa maksimalno izplačilo v višini 7,5 
% plače župana.  
 
Ad 5. Predlogi in pobude. 
Do naslednje seje komisije se naj pripravi pravno mnenje glede nadaljnjega postopka 
za imenovanje predsednika Občinske volilne komisije.  Preveri se naj tudi morebitna 
sprememba zakonodaje glede pogojev za predsednika OVK.  
 
Ad 6. Razno 
Člani komisije prejmejo informacijo, da bo naslednja seja Občinskega sveta  23. 12. 
2021.  
 
Seja je zaključena ob 19:05.  
 
 
Zapisala: 
mag. Mojca Skale             Predsednik komisije 
 

                                                                                                              Janko Čepin      


