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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 16. redni seji dne 25.2.2021 potrdi zapisnik 15.
redne in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Vojnik.

Pripravila:
Tanja Golec Prevoršek

Župan Občine Vojnik
Branko Petre

Vojnik, 17.12.2020
Številka: 032-0017-2020 (7)
ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik,
ki je bila v četrtek, dne 17. 12. 2020, ob 18. 00 uri
z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM na daljavo
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Seja je bila sklepčna, ob otvoritvi seje je bilo prisotnih 17 svetnikov, upravičeno odsoten
Marjan Kovač.
Drugi prisotni: predstavnice občinske uprave: Mojca Skale, Irena Špegel Jovan, Tanja Golec
Prevoršek.
Sejo je vodil župan Branko Petre. Otvoril je sejo, pozdravil navzoče in predlagal dnevni red,
kot so ga svetniki prejeli v vabilu. Svetnike je seznanil s pravili dela na daljavo.
Svetniki so soglasno, s 17 glasovi, sprejeli predlagani
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik
Imenovanja in predlogi kandidatov
Letni program športa Občine Vojnik za leto 2021
Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju socialno – humanitarne dejavnosti
Poročilo notranje revizije
Poročilo o delu občinske uprave
Poročilo o delu odborov in komisij
Vprašanja in pobude svetnikov

Ad 1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik
Župan je povzel zapisnik in sprejete sklepe 14. redne seje občinskega sveta Občine Vojnik.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 15. redni seji dne 17.12.2020 potrdi zapisnik 14. redne
seje občinskega sveta Občine Vojnik.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI: nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 2. Imenovanja in predlogi kandidatov
Janko Čepin, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil
predloge.
1.Svet Javnega zavoda OŠ Vojnik
Svetniki so prejeli dopis JZ OŠ Vojnik prejet dne, 17. 11. 2020, za imenovanje treh
predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda, ker Svetu zavoda preneha mandat 19. 1. 2021.
Mandatna doba predstavnikov je 4 leta in so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat.
Dosedanji predstavniki ustanovitelja Urška Mužar, Marija Jevšenak in Anton Kosem so bili
imenovani že drugi mandat tako, da v skladu z zakonodajo ne morejo biti ponovno
imenovani.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila javni poziv 18. 11. 2020.
Do roka 30. 11. 2020 do 14.00 je komisija prejela 3 predloge:
1.) Župan – občinska uprava: Tanja Golec Prevoršek iz Arclina;
2.) Lista za pomoč krajanom: Ladislav Jezernik iz Nove Cerkve;
3.) ObO SD Vojnik: Samo Kunej iz Vojnika
Predloge je komisija obravnavala na 12. redni seji, dne 8. 12. 2020 in sprejela sklep, da
predlaga Občinskemu svetu naslednje predstavnike ustanovitelja v Svet JZ OŠ Vojnik: Tanjo
Golec Prevoršek, Ladislava Jezernika in Sama Kuneja.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali
občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Od kandidatov se pričakuje, da bo zastopal interese Občine Vojnik, konstruktivno deloval pri
izvajanju nadzora in usmerjanju delovanja zavoda OŠ Vojnik ter se udeleževal sej Sveta
zavoda OŠ Vojnik. Vida Podergajs je izpostavila, da je zelo malo prijavljenih kandidatov,
dobro bi bilo, da se prijavijo tisti, ki imajo otroke v šoli.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 15. redni seji, dne 17. 12. 2020, v skladu s 17. členom
Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno – izobraževalnih zavodov Občine Vojnik (Uradni
list RS, št. 75/96, 61/98, 98/99, 27/08, 33/10, UGSO št. 18/14) imenuje tri predstavnike
ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Vojnik. To so:
1.) Tanja Golec Prevoršek iz Arclina
2.) Ladislav Jezernik iz Nove Cerkve
3.) Samo Kunej iz Vojnika
NAVZOČIH: 13
ZA: 13
PROTI: nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
2. Imenovanje predsednika Občinske volilne komisije
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila na občinski spletni strani
poziv, da občanke in občani ter interesna združenja podajo predloge za kandidata za
predsednika Občinske volilne komisije. Rok za oddajo predlogov je bil 1. december 2020 do
14.00.
Do roka smo prejeli naslednje predloge in soglasja:
- za Matjaža Šalovena iz Razgorja
- za Mirana Priteklja iz Arclina
- za Andrejo Zidanšek iz Slovenskih Konjic
Predlog za Matjaža Šalovena ni bil popoln, zato se o njem ni glasovalo.
Po razpravi je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu
Občine Vojnik predlagala za predsednika Občinske volilne komisije 2021 – 2024 kandidata
Mirana Priteklja. Svetniki so razpravljali o predlogu in o težavnosti izbire kandidata kot tudi,
da ni dobro za delovanje občine, da se ne morejo poenotiti glede kandidata. Župan je
poudaril, da je potrebno delati za dobro občine in občanov.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 15. redni seji dne, 17. 12. 2020, sprejme sklep o
imenovanju Mirana Priteklja iz Arclina za predsednika Občinske volilne komisije.
NAVZOČIH: 17
ZA: 8
PROTI:9
SKLEP NI BIL SPREJET
3. Predlogi kandidatov za sodnike porotnike
Okrožno sodišče v Celju je objavilo poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim
predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Celju, da predlagajo kandidate za sodnike
porotnike za mandatno obdobje 2021-2026. Sedanji sodniki porotniki so: Ivan Dolšek iz
Vojnika, Miran Komplet iz Nove Cerkve in Martin Senegačnik iz Frankolovega.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Občine Vojnik) je 27. 11.
2020 pozval občanke in občane ter interesna združenja preko občinske spletne strani, da
podajo predloge za kandidate do torka 8. 12. 2020 do 11.00. Komisija je prejela 4 predloge s
soglasji.
Predloge je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala na seji v
torek, 8. 12. 2020. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga
Občinskemu svetu naslednje kandidate za sodnike porotnike:
Marijo Sodin iz Nove Cerkve, Franca Korošca iz Ivence, Marijo Železnik iz Verpet in Igorja
Rotarja iz Dola pod Gojko.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 15. redni seji dne, 17. 12. 2020, predlaga naslednje
kandidate za sodnike porotnike:
- Marijo Sodin iz Nove Cerkve,
- Franca Korošca iz Ivence,
- Marijo Železnik iz Verpet in
- Igorja Rotarja iz Dola pod Gojko.
NAVZOČIH: 16
ZA: 16
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
4. Zamenjava članov v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog OO SDS za
zamenjavo člana v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, saj dosedanji član
Milan Dečman ne more več opravljati funkcije. OO SDS je predlagal Draga Brecla iz
Frankolovega, ki je podal soglasje.
Predlagana je tudi zamenjava Nataše Kos z Boštjanom Krajcarjem, ki v skladu z novo
organiziranostjo opravlja dela in naloge v Skupni občinski upravi, NOE Skupna služba
urejanje prometa in je že do zdaj večkrat sodeloval na sejah.
Komisija predlaga, da se razrešita Milan Dečman in Nataša Kos ter imenujeta Drago Brecl in
Boštjan Krajcar v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 15. redni seji dne, 17. 12. 2020:

- razreši Milana Dečmana in Natašo Kos funkcije člana v Svetu za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu ter
- imenuje Draga Brecla in Boštjana Krajcarja v Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
5. Informacija o imenovanju skupnega predstavnika ustanoviteljic občin Vojnik, Štore
in Dobrna v Svet JZ Zdravstveni dom Celje
Svetniki so se seznanili z dogovorom o skupnem predstavniku ustanoviteljic Vojnik, Štore in
Dobrna v Svet JZ Zdravstveni dom Celje. V prvem mandatu je bil imenovan mag. Egidij
Čretnik iz Občine Vojnik.
Svetnikom je bil v skladu z dogovorom posredovan sklep Občinskega sveta Občine Štore, ki
je za drugo mandatno obdobje imenoval Primoža Kalužo iz Štor, o čemer sprejme
informacijo tudi Občinski svet Občine Vojnik v skladu z dogovorom.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik se je na 15. redni seji dne, 17. 12. 2020, seznanil s
sklepom Občinskega sveta Občine Štore z dne, 21. 10. 2020, o imenovanju Primoža
Kaluže za skupnega predstavnika ustanoviteljic občin Vojnik, Štore in Dobrna v Svet
javnega zavoda Zdravstveni dom Celje.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 3. Letni program športa Občine Vojnik za leto 2021
Lidija Eler Jazbinšek, predsednica Odbora za družbene dejavnosti je predstavila Letni
program športa Občine Vojnik za leto 2021. Izvajanje nacionalnega programa športa se
določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada, in letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne
skupnosti. Le-te morajo poleg programa določiti tudi merila za izvajanje letnih programov.
Postopek razdelitve sredstev za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa se izvede
na podlagi letnega programa športa, zato se predlaga v obravnavo in sprejem Letni program
športa Občine Vojnik za leto 2021.
V letni program športa so uvrščene tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne
za lokalno skupnost, z upoštevanjem tradicije in posebnosti športa v lokalni skupnosti. Ob
sprejetju proračunu Občine Vojnik se določi dejanski obseg sredstev za programe športa v
predlaganem letnem programu športa.
Letni program športa je kot priloga sestavni del točke.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 15. redni seji dne 17.12.2020 sprejme Letni
program športa Občine Vojnik za leto 2021.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET

Ad 4. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju socialno – humanitarne dejavnosti
Lidija Eler Jazbinšek, predsednica odbora za družbene dejavnosti občine Vojnik je povedala,
da je Občina Vojnik leta 2004 sprejela pravilnik za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti. V pravilniku je bilo določeno, da lahko
na razpisu kandidirajo vsa društva, ki imajo sedež v občini ali ne glede na sedež, če je
program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Vojnik.
Pri izpeljavi razpisov se je pojavljalo, da so se na razpis prijavljala tudi društva, ki so imela
samo po 1 ali dva člana iz naše občine. Posledično so »naša« društva prejela manjše
zneske, ker so se sredstva delila na toliko prejemnikov. Predlog odbora za družbene
dejavnosti je, da se pravilnik popravi tako, da mora biti najmanj 10 članov iz naše občine.
V pravilniku se tudi dodajo dopolnitve, ki jih je predlagal Nadzorni odbor občine Vojnik ob
pregledu razpisa za socialo za leto 2018. Dopolnitve se nanašajo na komisijo, ki odpira in
vrednoti vloge in na to, da se z izvajalci sklene pogodba.
Spremembe in dopolnitve so priloga k točki.
PREDLOG SKLEP:
Občinski svet Občine Vojnik na 15. redni seji dne, 17. 12. 2020, sprejme spremembe in
dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju
socialno – humanitarne dejavnosti.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 5. Poročilo notranje revizije
Irena Špegel Jovan, podsekretarka za proračun in računovodstvo je pojasnila, da je namen
notranje revizije krepitev in zaščita vrednosti Občine Vojnik z zagotavljanjem neodvisnih,
nepristranskih in na podlagi ocene tveganj načrtovanih storitev dajanja zagotovil in
svetovanja, izboljševanje poslovanja Občine Vojnik, pomoč pri uspešnosti in učinkovitosti
upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja Občine Vojnik.
Občina Vojnik dejavnost notranjega revidiranja ne zagotavlja z lastno notranjerevizijsko
službo, temveč z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ki je izbran na podlagi povabila
k oddaji ponudbe. Vsebino notranje revizije potrdita župan in nadzorni odbor, ki tudi prejmeta
poročilo, občinski svet pa se informira o njem.
V letu 2019 se je pričela izvedba notranje revizije za leto 2018, ki se je zaključila za izdajo
končnega poročila v juliju 2020. Revizijo je opravilo podjetje J&M RIBIČ, d.o.o. pod vodstvom
državne notranje revizorke Marije Ribič. Revizija je bila razdeljena v dva sklopa in sicer:
preveritev sistema notranjih kontrol pri poslovanju režijskega obrata ter preveritev sistema
notranjih kontrol pri sklepanju javnih naročil v javnem podjetju, ki za občino opravlja
dejavnost gospodarske javne službe. Izdani sta bili dve poročili, v katerih so bila dana tri
priporočila. V prilogi je povzetek poročila za oba sklopa pregleda.
V letu 2020 je bila opravljena notranja revizija za leto 2019 z izvajalcem Loris, d.o.o., pod
vodstvom državne notranje revizorke Antonije Ločičnik. Notranja revizija se je nanašala na
delovanje notranjih kontrol na področju poslovanja Občine Vojnik z Osnovno šolo Antona
Bezenška Frankolovo. Priloženo je poročilo, ki je bilo izdano v septembru 2020, v katerem ni
posebnih priporočil.
Izpostavljeno je bilo vprašanje, kdo izbira revizijsko hišo, Irena Špegel Jovan je odgovorila,
da se izbira vrši po postopku zbiranja ponudb.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 15. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejme informacijo o
Poročilih notranje revizije poslovanja Občine Vojnik za leti 2018 in 2019.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 6. Poročilo o delu občinske uprave
Dopolnilni sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine
Vojnik za leto 2021
Projekt Skvoš
Župan Branko Petre je pojasnil, da je Občinski svet Občine Vojnik na 14. redni seji dne
22.10.2020 sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Vojnik za leto 2020 za nepremičnine s parc.št. 208/1 k.o. Vojnik trg v izmeri 527 m2
in parc.št. 208/2 k.o. Vojnik trg v izmeri 863 m2, skupaj 1390 m2 po ceni 300.000,00 EUR in
za opremo po ceni 35.000,00 EUR. Nepremičnine morajo biti bremen proste. Občinski svet
Občine Vojnik je pooblastil župana za sklenitev pravnega posla.
Po sprejemu sklepa je župan z občinsko upravo pristopil k realizaciji pravnega posla. Za
ureditev zadeve smo pooblastili odvetnika Feguša. Ker pa je nepremičnina obremenjena z
več hipotekami, smo od prodajalca zahtevali, da pred sklenitvijo pogodbe nepremičnino
razbremeni oziroma zagotovi, da bodo pri notarju deponirane ustrezne izbrisne pobotnice.
Glede na to, da je upnikov več (FURS, banka, …) je potrebnega precej usklajevanja, zato
pogodba do konca leta 2020 verjetno ne bo sklenjena. Trenutno je predvidena sklenitev
pravnega posla do 15.1.2021. Zato je potrebno sklep o pridobivanju navedenih nepremičnin
sprejeti še za leto 2021. Glede na navedeno predlagamo, da občinski svet sklep o
pridobivanju, kot ga je sprejel za leto 2020, sprejme tudi za leto 2021.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 15. seji dne 17.12.2020 sprejme Dopolnilni sklep o
letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Vojnik za leto 2021 za
nepremičnine s parc.št. 208/1 k.o. Vojnik trg v izmeri 527 m2 in parc.št. 208/2 k.o.
Vojnik trg v izmeri 863 m2, skupaj 1390 m2 po ceni 300.000,00 EUR in za opremo po
ceni 35.000,00 EUR. Nepremičnine morajo biti bremen proste. Občinski svet Občine
Vojnik pooblasti župana za sklenitev pravnega posla.
NAVZOČIH: 17
ZA: 16
PROTI:1
SKLEP JE BIL SPREJET
Župan je predstavil aktualne projekte (kolesarska steza-služnosti, domačija Borko, vrtec
Frankolovo, projekt Pametna mesta,…). Predstavil je delo občinske uprave glede na
trenutne razmere epidemije.
Ad 7. Poročilo o delu odborov in komisij
Predsedniki so podali poročila o delu odborov in komisij.
Ad 8. Vprašanja in pobude svetnikov

Anton Kosem je predlagal, da se opravi pregled javne razsvetljave, Majda Krošelj je
povprašala, ali je kaj novega na projektu RUNE, Vida Podergajs je izpostavila, da bi bilo
dobro, če bi naši lokalni pridelovalci lahko kje ponujali svoje izdelke, nakar je župan pojasnil,
da ko je bila organizirana tržnica, ni bilo ponudnikov. Župan je odgovoril na vprašanje glede
trenutnih epidemioloških razmer v občini.
Seja je bila končana ob 20.35.
Zapisala:
Tanja Golec Prevoršek

Branko Petre
Župan
Občine Vojnik

OBČINA VOJNIK
Datum: 4. 2. 2021
Številka: 032-0003-2021
ZAPISNIK
2. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK,
ki je potekala od dne 1.2.2021 od 15.00 ure do dne 3.2.2021 do 15.00 ure
Od dne 1.2.2021 od 15.00 ure do dne 3.2.2021 do 15.00 ure je potekala 2. korespondenčna
seja Občinskega sveta Občine Vojnik, na kateri je svetnikom župan podal en predlog sklepa.
Dne 1. 2. 2021 je bilo vsem 18 svetnikom poslano gradivo, ki je poleg obrazložitve točke
dnevnega reda vsebovalo tudi obrazec za potrditev predlaganega sklepa.
DNEVNI RED:

1.Predlog uvrstitve projekta obnove Borkove domačije (kulturni spomenik
lokalnega pomena EŠD 558) v veljavni načrt razvojnih programov (NRP) Občine
Vojnik
Ad1. Predlog uvrstitve projekta obnove Borkove domačije (kulturni spomenik
lokalnega pomena EŠD 558) v veljavni načrt razvojnih programov (NRP) Občine Vojnik
Občina Vojnik je v zapuščinski postopek po pokojnem Borko Jožefu, ki je umrl dne
27.8.2019, prijavila terjatev iz naslova vlaganj občine v kulturni spomenik občinskega
pomena. V letih 1999 do 2002 so bila v obnovo domačije (kašča s kletjo) kot kulturnega
spomenika vložena sredstva občine in Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo.
Nepremičnine so bile razglašene kot kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi za kulturni
spomenik stavb v vasi Polže, Občina Vojnik leta 1995. Občina Vojnik je z dediči pokojnega
Jožefa Borka dne 9.11.2020 sklenila sodno poravnavo, s katero je bilo dogovorjeno, da
dediči Občini Vojnik brezplačno prepustijo v last in posest nepremičnini parc.št. *46/1 k.o.
Strmec pri Vojniku v izmeri 352m2, na kateri stoji hiša in *46/2 k.o. Strmec pri Vojniku v
izmeri 273m2, na kateri stoji marof in kašča, kar je izvedeno na podlagi same poravnave. S
pogodbo o prenosu lastninske pravice pa dediči na občino prenesejo lastništvo na parcelah
št. 402, 401/2, 407, 403/1 in 405, vse k.o. Strmec pri Vojniku, za dogovorjeno ceno
13.848,50 EUR.
Ker so predmetne nepremičnine opredeljene kot kulturni spomenik občinskega pomena, je
za vsak poseg potrebno pridobiti soglasje in smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine
(ZVKD). ZVKD Celje se je poskušal aktivno vključevati v ohranjanje predmetnih objektov že v
preteklosti, s prehodom lastništva nepremičnin na Občino Vojnik pa je po njihovem mnenju
ohranitev te kulturne dediščine dobila nove možnosti. S strani ZVKD smo namreč prejeli
poziv za ureditev stanja in predloge za prijavo na razpis Ministrstva za kulturo za ohranitev
nepremične kulturne dediščine.
Občina Vojnik se bo kot nosilec projekta prijavila na Javni razpis za izbor kulturnih projektov
na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala
Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih
projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov,
ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za

izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije
v kulturi (spomeniško-varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2021-22). Rok za prijavo
na javni razpis je 9.2.2021.
Za potrebe prijave na zgoraj navedeni javni razpis potrebujemo ob oddaji, torej pred
9.2.2021, dokazilo o tem, da je projekt uvrščen v veljavni načrt razvojnih programov (NRP)
Občine Vojnik. Prav tako je za potrebe javnega razpisa potrebno pripraviti DIIP, posnetek
stanja dediščine, ki bo osnova za nadaljnjo obnovo kulturnega spomenika in morebitne
dodatne stroške ob izvajanju del. Sofinanciranje projekta je v višini 50 % vrednosti
upravičenih stroškov. Osnovni namen izvedbe projekta je obnova slamnate strehe in
vzdrževalnih del na »Borkovi domačiji, kašči«, ki je del kulturnega spomenika lokalnega
pomena EŠD 558, ter jo tako ohraniti pred propadanjem in narediti dostopno širši javnosti. S
tem se želi varovati in ohranjati kulturno dediščino za potrebe razvoja Občine Vojnik, regije in
celotne Slovenije, prezentirati in povečati dostopnost do kulturnih spomenikov ter uporabiti
njihov potencial kot razvojni potencial občine in Savinjske regije.
Vrednost celotnega projekta je v višini 21.000 EUR, od tega se nanaša odhodek na Občino
Vojnik kot nosilca projekta v višini 13.000 EUR. Prihodek sofinanciranja je predviden v višini
8.000,00 EUR oz. 50 %.
Predlagamo, da se za ta namen uvrsti v veljavnem proračunu za leto 2021 nova proračunska
postavka »4030503 - obnova kult. zašč. stavb«. Sredstva se planirajo v skupni višini 21.000
EUR in sicer na naslednjih kontih: 420500 - investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini
16.000 EUR, 420804 - načrti in druga projektna dokumentacija v višini 4.200 EUR in 420899
- plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 800 EUR. Naveden projekt bi se s sklepom
tako uvrstil v veljavni načrt razvojnih programov za leto 2021-2024 pod ident. št. projekta
»OB139-21-0003 Obnova kulturnega spomenika Borko v Polžah«; priložen je osnutek NRP
iz katerega je razvidno sofinanciranje Ministrstva za kulturo v višini 8.000 EUR.
Ker je rok za oddajo prijave na razpis 9.2.2021, prijavi pa mora biti priloženo dokazilo, da je
projekt uvrščen v veljavni načrt razvojnih programov (NRP) Občine Vojnik, redna seja
občinskega sveta pa je predvidena za dne 25.2.2021, predlagamo, da na tej korespondenčni
seji potrdite odprtje nove proračunske postavke in umestitev navedenega projekta v načrt
razvojnih programov za leto 2021.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. korespondenčni seji, ki poteka od ponedeljka,
dne 1.2.2021 od 15.00 ure do srede, dne 3.2.2021, do 15.00 ure potrdi v proračunu za
leto 2021 odprtje nove proračunske postavke »4030503 - obnova kult. zašč. stavb« in
umestitev priloženega projekta »OB139-21-0003 Obnova kulturnega spomenika Borko
v Polžah« v vrednosti 21.000 EUR v Načrt razvojnih programov 2021-2024.
Štirinajst (14) svetnikov je pravočasno oddalo glasovnice, od tega jih je trinajst (13) glasovalo
za sklep, eden (1) je bil proti. Ena (1) glasovnica je bila prepozna in je neveljavna.
SODELUJOČIH: 14
ZA:13
PROTI: 1
SKLEP JE SPREJET.
Zapisala:
Tanja Golec Prevoršek

Župan Občine Vojnik
Branko Petre

