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ZAPISNIK

7' redne seje Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja Qbiinskega sveta ebdine
Rogatee, kije bila 13,4,2021, ob 15,00 uri, v prestorih eb6ine Rogatee.

$eje so se udeleZili: dlani Vili Buk$ek, Fredi Fer*ec in lzidsr Kitak.
Qpravi0eno odsoten: predsednik Viktor. Foiak
ostali prisotni; Maja Kampo$ CuEek, visja *vetnvalka aa splosne in pravne zadeve.

lejo je, po pooblastilu predsednika Botak Viktorja, v skladu z dploditi Poslovnika ebiinskega sveta,
Obdine Rogatee, sklical in vodil predseduJodiViti Buk$ek.

Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNT RED:
1' Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega 6lana Komisije za mandatna vpra5anja,

volitve in imenovanja
2. Predlog sklepa 9 Rodaji soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorice Zdravstvenega

doma Smarje pri Jel5ah
3' Redna delovna uspe$nost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2020
t, Predlog kandidata za 6lana nafrzornega *veta OKP Roga$ka $latina d.s.o.
5, Razns

I' Predlog sklepa o imenevanJu nadomeetnega 6lana Kemlsije ea mandatna vpra$anJa,
volltve In lmenovanla

Glede na to, da je ObCinski svet Obeine Rogatec,,na gvoji 1 1. redni seji, dne 2.2.2021, razre5il Viljema
Prevol$ka, kot 6lana Komisije za mandaina vpra$anja, volitve in imenovanja, je dolZna st6Onia
obdinskemu svetu pripraviti predlog sklepa o imenovanju nadomestnega dlana ie iste komisije, Ta ie
imenuje izmed dlanov ob6inskega sveta, ob upoStevanju vsakokratne pretekle prakse, v skladu s
katero je v komisiji zagotovljena zastopanost posameznih politidnih strank, glede na rezultat volitev.

G. Buk$ek je pojasnil, da je v vmesnem 6asu 6lan komisije, lzidor Kitak, ki je bit izvoljen na listi NSi, iz
te stranke izstopil in se v6lanil v novoustanovljeno stranko Na$a detela, kar je g. Kitak tudi potrdil.
$lednji tako v obeinskem avetu ne zastopa ve6 stali5f NSi, je 5e dodal g. Buk$ek in predlagal, da se, v
skladu l dosedanjo prakso glede sorazmerRe politidne zastopanosti, kot nadomestni dian irnenuje
Slavko Pavlovie. G, Ferdec se e podanim predlogom ni otrinjal in izpostavil, da je g. Prevol$6k
predstavljal opozicljo, zato bi nroral blti nadomestni dlan iz vrst opozicije, torej iz SD,-G. Kitak po
njegovem. mnenju ne predstavlja opozieije, Eate je predlagal, db se-v komisijo imenuje Brigita
Vodu$ek, V razpravo se je vkljuEil tudi g, Kitak, kije pojaenil, da se strinja s predlo!om g, euf$fa,iai
sam ni ved del stranke NSi in posledidno tudi ne ve$ del koalielje, sklenjene med NSi in SDS. Nd
podlagi navedenega je Komisija za mandatna vpra$anja, volitve in imenovan ja z dvema (2) glasovoma
ZA in enim (1) PROTI sprejeta naslednji

SKLEP

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja predlaga Obdinskemu svetu Ob6ine
Rogatec, da imenuje Slavka Pavlovida, kot nadomestnega 6lana Komisije za mandatna
vpraianja, volitve in imenovanja, za preostanek mandatnega obdobJa zalg * zdzz,



| 2. Precilog sklepa o poclaji soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorice Zdravstvenega 
IL-,-j9@ ^---_l

Konl.isija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je v okviru te todke obravnavala vlogo Sveta
ZD $marje priJelSah, gt. 1*DlR/2021^112, z dne 26.3.2021,2a izdajo soglasja k imenovanju ge. Jasne
Zerak, mag. posl. ved., za direktorico Zdravstvenega doma Smarje pri Jel5ah. Komisija je na podlagi
precJloZene dokumentacije in kraj$e razprave glede pozitivnih udinkov njenega sedanjega mandata,
soglasno sprejela naslednji

SKLEP

Komisija za manclatna vpra5anja, volitve in imenovanja
Rogatec, da poda soglasje k imensvanju Jasne Zerak,
Smarje pri JelSah, za mandatno obdobje TAY - 2025.

predlaga Obdinskemu svetu Obdine
za direktorico Zdravstvenega dorna

i.-Ig$e-q9!9vr$p9sr9:19[9!i!s{9u -[-tel __-----]
G. tsuk$ek je besedo pri tej todki dnevnega reda predal ge. Kampo5 e udek, ki je pojasnila, da so bile
Obdinskemu svetu posredovane vse prejete vloge za podajo soglasij za izpladilo dela plade za redno
delovno uspe$nost direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Obdina
Rogatec, kljub temu, da se za vloge, od prejema katerih je preteklo 30 dni (to sta vlogi Sveta zavoda
ZD Smarje pri Jel$ah in Sveta zavoda Razvojne agencije Sotla), v skladu z Uredbo o pladah
direklorjev v javnem sektorju 5teje, da je bilo soglasje podano. Prav bi namred bilo, da se v okviru
obravnavane tematike obdinski svet opredeli tudi do slednjih dveh ter v nadaljevanju predstavila vlogo
ob*inskega sveta pri izplaiilu dela place za rcdno delovno uspe$nost ravnateljev in direktorjev javnih
zavodov. G. Ferdec je ob tem izpostavil nesoglasje Obdinskega sveta $marje pri JelSah z izpladilom
5% in kaj to pomeni, Ga. Kampo$ eudek, je pojasnila, da naj bi ZD Smarje pri JelSah vlogo ia izdajo
soglasja na ministrstvo kljub temu podel, kar se VIZ lll OS Roga$ka Slatina in Glasbene Sole
Roga$ka $latina tide pa sredstva za plade ravnateljev zegotavlja ministrstvo, kije v mesecu februarju
na $ole naslovilo okroZnico, v kateri svetom zavodov priporoda, da sprejmejo sklep, da za redno
delovno uspeinost ravnateljev namenijo 5% polletne mase njihove osnovne plade. G. Ferdec je, kot
dlan Sveta zavoda VIZ OS Rogatec, dodal, da si ravnateljica VIZ OS Rogatec teh 5% zagotovo
zasluZi. elani komisije so se strinjali, da so sveti zavodov ocene redne delovne uspeSnosti in
poslecjidne predloge izpladil dela plade iz tega naslova, ustrezno pripravili. Komisija je v nadaljevanju
soglasno sprejela naslednji

SKLEP

Komisfrja za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja predlaga Obdinskemu svetu Obdine
Rogatee, da poda soglaeje k;

L izpladilu dela place za redno delovno uspe5nost ravnateljice VE OS Rogatec, Alenke
Virant, za obdobje 1.7.3020 dq 31.1?,2030, v vi*ini, kot jo je dolofil Svet zavoda VtZ O$
Rogatee dne 25.2.2021;

ll. izpladilu dela ptade za redno detovno uspe5nost
- direktorice ZD Smarje pri Jel5ah, Jasne Zerak, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020,
- pomodnice direktorice ZD $marje pri JelSah, za podiodje zdravstvene nege, mag.
Natalije Kl un, za obdobje-1 .7 "202A do 31.12.2020,
- strokovne vodje ZD Smarje pri JelSah, Aurore Nassib, za obdobje 1.7.2020 do
12.11.2020 in
- strokovne vodje ZD Smarje pri JelSah, Lee Romih, za obdobje 13.11.2020 do
31.12.2020, v vi5ini, kot jo je dollodil Svet zavoda ZD Smarje pri JelSah , dne 25.2.2021i

lllll. izpladilu dela plade za redno delovno uspe$nost ravnateljiee VIZ lll, OS Roga$ka
$latina, Apolonije KunStek, za obdobje 1.7.9020 do 31.1?.2020, v visini kot jo je dolodil
Svet zavoda VIZ lll. O$ Roga$ka $latina dne 10,3,2021;

lV. izpla0ilu dela plabe za redno delovno uspe$nost ravnateljice Glasbene $ole Roga5ka
Slatina, Tatjane Sslman, za obdobJe 1.7.2020 do 31,12,2020, v viSini, kot jo je dotoEil
Svet zavoda Glasbene Sole RogaSka Slatina dne 4.3.2021;



V. izpla6ilu dela plade za redno delovno uspesnost direktorice Ljudske univeze RogaSka
Slatina, mag. Lidije $ovinc, za obdobje 1,7.2A20 do 31.12.2020, vvi6ini, kot jo je dolodil
Svet zavoda Ljudske univeae Roga$ka Slatina dne 30,3,12021;

Vl. izpladilu dela plade za redno delovno uspe5nost direktorice KnjiZnice RogaSka Slatina,
mag. Nataie KoraZija, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2A20, v visini, kot jo je dolodil Svet
zavoda KnjiZnice Roga5ka Slatina dne 2.3.2021;

Vll. izpla6ilu dela plade za redno delovno uspe5nost direktorice Razvojne agencije Sotla,
Bojane Zaberl, za obdobje 1.7.2020 Oo gt.iZ.ZO20, v vi6ini, kot jo je Jolodil Svei zavoda
Razvojne agencije Sotla dne 24.2.2CI21.

G, Buk$ek je pojasnil, da bo v nadaljevanju na kratko predstavil letno porodilo Zavoda za k.ulturo,
turizem in razvoj Rogatec (v nadaljevanju: zavod), nakar se bo iz razprave o doloditvi oeene redne
delovne uspe5nosti in posledi6nega izpladila dela plade za redno delovno uspe$nost direktorja
zavoda, ki je v pristojnosti Obdinskega $veta, v izogib nasprotju inrteresov, izlodil. G. Buk$ek je po
predstavitvi sejno sobo zapustil,
Clana komisije sta soglasno ugotovila, da je direktor zavoda, v sklarju z nrerili Pravilnika o merilih za
ugotavljanje redne delovne uspe5nosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s podrodja kulture, ob
upo$tevanju letnega porodila zavoda (pridobljenih sredstvih na trgu, ukrepih za racionalizacijo
stro5kov, izvedenih projektih, doseZenega bistveno visjega obisker od slovenskega povpredja) ter
izrednih razmer zaradi epidemije Covid-19, v posledici katr:rih, zaradi strogih ukrepov vlade, merljivih
kazalcev iz 4. dlena pravilnika ni bilo mogode dosedi, kaj Sele presetli ter deleZa nejavnih priho,Ckov v
celotnem letnem prihodku, kizna5a 14,52%, dosegel65 od 100 odst,ctnih todk (ocena redne delovne
uspe5nosti v vi5ini 65%1. Zadrlkov glede izpladila dela plade za redno delovno uspe$nost direktorja
zavoda za leto 2020 ni bilo ugotovljenih, Predloga sklepa obdinskemu sveiu, zaradi nesklepdnosti v
okviru tega dela todke, ni bilo mogode podati, zaradi desar je slednjemu prepuS6ena tudi doloditev
vi5ine izpladila dela plade za redno delovno uspe$nost direktorja, za obdobje 1.7.2A20 do31,12.2020
(najmanj 2% polletne mase njegove osnovne plade, karzna5a 321,03 EUR oziroma najved 59/0, kar
znaia 802,58 EUR).

4. Predlog kandidata za 6lana nadzornega sveta OKP Roqaiika Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je v obravnavo prejela dopis javnega podjetja
OKP Roga$ka Slatina d.o.o,, St, OKPffA-2021,2dne2.4.2021, s katerim so Obdino Rogatec obvestili
o poteku mandata v nadzornem svetu, sedanjemu dlanu g. BoZak Vil<torju. G. Buk5ek je predlagal, da
g. BoZak ostane dlan nadzornega sveta tudi v nadaljnjenr mandatnem obdobju, glede na to, da je
pripravljen to funkcijo opravljati 5e naprej, G. Ferdec se s predlogom rri strinjal, saj, da ni sli6al, da bi g.
BoZak, kot nadzornik, kadarkoli karkoli izpostavil in da ni prav, da 6lan politi6ne stranke SDS nadzira
direktorja, ki je ravno tako dlan iste politidne stranke, G, Kitak je dejal, da bo sicer glasoval za g.
BoZaka, vendar bi od njega v bodode pridakoval bolj proaktivno delovanje.
Na podlagi navedenega je Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja z dvenna (2)
glasovoma ZA in enim (1) PROTI sprejela naslednji

SKLEP

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanrja predlaLga Obdinskemu svetu Ohdine
Rogatec, da Skup5dini OKP Roga5ka Slatina d.o.o, prerClaga, da v Nadzorni svet OKP Roga5ka
Slatina d.o.o,, kot predstavnika ustanoviteljice Ob6ine Rogatec, imenuje Viktorja Bolak;,.a, za
m andatno obdobje 2021 -2025.

5. Razno

Pod todko razno ni bilo razprave

Seja je bila zakljudena ob 15.40 uri

Zapisala:
Maja Kampo5 eudek
vi5ja svetovalka I Vili Buk5ek

prerdsedu.iodi




