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ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik,
ki je bila v četrtek, dne 25. 2. 2021, ob 18. 00 uri
v večnamenski dvorani (telovadnici) v Vojniku
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Seja je bila sklepčna, ob otvoritvi seje je bilo prisotnih 15 svetnikov, upravičeno odsotni
Majda Krošelj, Janko Čepin, Samo Kunej (pristopil pri točki 2).
Drugi prisotni: predstavnice občinske uprave: Mojca Skale, Irena Špegel Jovan, Jelka
Gregorc,Tanja Golec Prevoršek, predstavnik podjetja Terragis.
Sejo je vodil župan Branko Petre. Otvoril je sejo, pozdravil navzoče in predlagal dnevni red,
kot so ga svetniki prejeli v vabilu.
Svetniki so soglasno, s 15 glasovi, sprejeli predlagani
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 15. redne in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta
Občine Vojnik
2. Predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje
3. Rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2021
4. Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Vojnik
5. Osnutek Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno
cono Vojnik III (del prostorske enote EUP VO-46 in del prostorske enote EUP
VO-47)
6. Opredelitev do pripomb na javno razgrnjeni osnutek OPPN za prostorsko enoto
EUP NC-32 V NOVI CERKVI (Klinc)
7. Odlok o spremembi meje območja naselja Gabrovec pri Dramljah v Občini
Vojnik in Marija Dobje v občini Šentjur ter meje območja Občine Šentjur in
Občine Vojnik
8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih za leto 2020
9. Poročilo o delu občinske uprave
10. Poročilo o delu odborov in komisij
11. Vprašanja in pobude svetnikov
Ad 1. Potrditev zapisnika 15. redne in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta
Občine Vojnik
Župan je povzel zapisnik in sprejete sklepe 15. redne in 2. korespondenčne seje občinskega
sveta Občine Vojnik.
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.
NAVZOČIH: 15
ZA: 15
PROTI: nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 2. Predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje

S strani predsednika Državnega sveta Republike Slovenije smo prejeli dopis, s katerim
poziva lokalne skupnosti k dajanju mnenja k osnutku pokrajinske zakonodaje. Ker gre za
obsežno in zahtevno področje, je Državni svet RS ponudil strokovno pomoč pri razlagi
predmetne tematike. Strokovnjaki s področja priprave pokrajinske zakonodaje so se vključili
na sejo občinskega sveta preko video povezave in predstavili osnutek. Njihov predlog je, da
se svetniki po predstavitvi opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje in nujnosti
vprašanja same ustanovitve pokrajin, njihovega imen in sedeža ter umestitve občine v samo
pokrajino. Osnutek pokrajinske zakonodaje je predstavil predsednik Državnega sveta RS g.
Alojz Kovšca in dr. Brezovnik, ki sodeluje pri pripravi predmetne zakonodaje. Svetniki so
zastavili nekaj vprašanj, župan se je razlagalcem osnutka zakonodaje zahvalil in pozval
svetnike, da si gradivo še dodano pogledajo in dajejo morebitne predloge. V razpravi glede
imena so svetniki podprli ime Celjska regija.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik se je na 16. redni seji dne 25.2.2021 seznanil z osnutkom
pokrajinske zakonodaje. Občinski svet predlaga, da se regija, v katero spada Občina
Vojnik, imenuje Celjska regija. Svetniki so se seznanili s pozivom Državnega sveta RS
k dajanju predlogov k osnutku pokrajinske zakonodaje.
NAVZOČIH: 16
ZA: 16
PROTI: nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Župan je predlagal, da se zamenja obravnava 3. in 4. točke, saj je pri predstavitvi
komunalnega prispevka vabljen razlagalec in se mu tako omogoči, da prej zapusti sejo.
Svetniki so se s predlogom strinjali.
Ad 3. Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Vojnik
Predstavnik podjetja Terragis je predstavil Osnutek Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Vojnik. Občina
Vojnik uporablja pri odmeri komunalnega prispevka odlok iz leta 2011, ki je bil narejen na
podlagi Uredbe in Pravilnika iz leta 2007. Z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP2), je prišlo do sprememb pri načinu obračuna
komunalnega prispevka. Skladno z 2. odstavkom 269. člena ZUreP-2 in 2. odstavkom 34.
člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o komunalnem prispevku,
mora občina odloke o programih opremljanja stavbnih zemljišč, sprejetih na podlagi ZUreP-1,
do 31. 3. 2021 uskladiti z določbami ZUreP-2, ki spreminjajo odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo.
Čeprav je koncept še vedno do neke mere podoben gre vendarle za drugačen način
določanja vhodnih podatkov in različne formule.
Glavne razlike med obstoječim in novim odlokom so naslednje:
- po stari Uredbi je bil vhodni podatek neto tlorisna površina, po novem pa gre za bruto
tlorisno površino,
- po novem je sestavni del izračuna prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto
komunalne opreme,
- obračunski stroški na enoto so po novem izračunani drugače (ni direktno razvidno iz
formule, izhaja iz spremenjene Uredbe),
- ne obračunava se več komunalnega prispevka za ravnanje z odpadki (ni predvideno,
kadar odlok temelji na Pravilniku o povprečnih stroških),

-

-

vhodni podatek za določitev parametrov je striktno samo obstoječega komunalna
oprema,
dodana olajšava, da se ne plača za gradnjo enostavnih in nekaterih nezahtevnih
objektov. Teh objektov je zelo veliko in to predstavlja veliko razliko glede na sedanje
stanje.
dodana olajšava je za nadomeščanje objektov, prizadetih zaradi naravne nesreče,
že v odloku dodana 100 % olajšava za gasilske domove.

Jelka Gregorc, višja svetovalka za okolje in prostor je povedala, da je o osnutku odloka
razpravljal tudi odbor za Okolje in prostor ter komunalo, pred drugim branjem pa ga bo
obravnavala tudi Statutarno pravna komisija Odbor za finance in občinsko premoženje.
V razpravi so svetniki zastavili nekaj vprašanj, Jakob Jakop je vprašal, kako se ovrednoti, če
nekdo da npr. služnost, župan je odgovoril, da se lahko ovrednoti vlaganje v javno
infrastrukturo, ki je dokazljivo. Marjan Kovač je povprašal, kako se odmeri komunalni
prispevek glede hlevov, rastlinjakov,..odgovor mu je podal predstavnik Terragis. Maja Mernik
je izpostavila, če bi bilo mogoče uvesti olajšave za mlade družine, odgovor je bil, da ne, ker
se komunalni prispevek odmerja glede na objekt, ne pa glede na investitorja.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Vojnik je na svoji 16. redni seji dne, 25.2.2021 sprejel Osnutek
odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Vojnik
NAVZOČIH: 16
ZA: 16
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 4. Rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2021
Irena Špegel Jovan, podsekretarka za finance in proračun je povedala, da je rebalans
pripravljen na podlagi sprejetih sklepov OS v preteklem letu, sprejetega rebalansa proračuna
za leto 2020, kjer so se investicije zamikale v leto 2021 in znane realizacije proračuna leta
2020, kjer se nerealizirani projekti oz. investicije prenašajo v leto 2021.
Prihodki so z rebalansom višji za 1.623.819 EUR in znašajo 10.530.703 EUR. Bistvene
spremembe na strani povečanja prihodkov so sledeče:
- Povečanje dohodnine v višini 396.789 EUR, zaradi večje povprečnine (povišanje iz
588,30 EUR na 628,20 EUR na občana in je v primerjavi s sprejetim proračunom
višja za 39,90 EUR),
- Višji prihodki od davka od premoženja stavb fizičnih oseb v višini 8.000 EUR,
- Povišanje prihodkov od premoženja v višini 523.327 EUR; prenos najemnine iz leta
2020 za komunalno infrastrukturo dano v najem javnima podjetjema VO-KA in
Simbio,
- planiran prihodek od prodaje poslovnih prostorov na Celjska cesta 25 v višini 36.100
EUR,
- Z letom 2021 občina ne prejema več sredstev državnega proračuna za namen
investicij po 21. členu ZFO, temveč je ta prihodek nadomestil tekoči prihodek za
uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne porabe v višini 343.776 EUR,
- Planiran je prihodek sofinanciranja za sanacije mostu Kaplja (Višnja vas) s strani
MOP-a v višini 194.000 EUR (94.000 EUR več),
- Sofinanciranje obnove kulturnega objekta Borko v Polžah s strani Ministrstva za
kulturo v višini 8.000 EUR,

-

-

S strani EKO sklada je planiran prihodek za ureditev tal in ogrevanja v telovadnici v
Frankolovem v višini 16.000 EUR ter prenos 100.000 EUR za sofinanciranje izgradnje
vrtca v Frankolovem (skupaj sofinanciranje vrtca 524.710 EUR)
Planiranje prihodkov iz državnega proračuna za nadomestila oz. dodatke zaradi
epidemije COVID-19 v višini 7.000 EUR,
Zamik izgradnje kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) v leto 2022 pomeni, da se
zamika tudi del planiranih prihodkov iz dveh virov; za leto 2021 pomeni, da se
prihodek s strani Ministrstva za okolje in prostor povečuje v višini 6.467 EUR in iz
evropskega proračuna v višini 25.867 EUR
Iz sredstev evropskega proračuna je planirano sofinanciranje izgradnje kanalizacije
Gmajna v višini 227.000 EUR,
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU je predvideno sofinanciranje za več
manjših projektov, in sicer: za izvedbo projekta digitalne rešitve pametnega mesta v
višini 30.000 EUR, za izvedbo projekta izobraževalno središče za odrasle v višini
7.213 EUR, za izvedbo projekta postavitve fitnesa na prostem v višini 24.586 EUR, za
izvedbo projekta učni vrt v Vojniku v višini 30.620 EUR ter za projekt
»vključenost=prednost za vse« v višini 2.090 EU.

Bistveni spremembi na strani zmanjšanja odhodkov sta:
- Nižji prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 65.080 EUR zaradi
20 % popusta kot ukrep za blažitev posledic epidemije COVID 19,
- Na podlagi realiziranih odhodkov za leto 2020 zmanjšanje sofinanciranja za Skupno
občinsko upravo (SOU) s strani Ministrstva za javno upravo v višini 6.089 EUR ter na
podlagi večjih planiranih odhodkov za SOU za leto 2021 planirano večje sofinanciranje
s strani občin soustanoviteljic v višini 8.645 EUR (plan 484.083 RUR),
Bilanca odhodkov
Odhodki so z rebalansom višji za 3.902.512 EUR in znašajo 12.721.586 EUR.
Največ odhodkov se namenja za področje komunale 42 % in za družbene dejavnosti 34 %.
Za investicijske odhodke in transfere je namenjeno 53 % odhodkov.
Na vseh šestih proračunskih uporabnikih, kjer so planirane postavke plač (župan, občinska
uprava, javno delo, režijski obrat, skupna občinska uprava, UŠKI) so upoštevana dejstva, ki
pri sprejemu proračuna za leto 2021 v letu 2019 niso bila znana. Tako so upoštevana
napredovanja zaposlenih, povišanje regresa za letni dopust, prehrano, premije dodatnega
pokojninskega zavarovanja, upoštevanje redne delovne uspešnosti (17 mesecev), plačila
razlike do minimalne plače, upoštevanje dodatkov za rizične razmere v času epidemije
(redarji), javna dela na RO.
Postavka, ki se nanaša na ureditev stavbe občinske uprave se z rebalansom povečuje za
19.000 EUR zaradi ureditve kletnih prostorov, od tega je 7.500 EUR prenosa naročenih del iz
leta 2020.
Glede na višjo primerno porabo je bilo potrebno oblikovati tudi višji znesek zakonske rezerve
– sklada iz planiranih sredstev v višini 82.000 na 88.000 EUR (1,5% primerne porabe).
Na področju osnovnega šolstva se spremembe znotraj postavk nanašajo na korekcijo pri
financiranju OŠ Vojnik, ki smo jo upoštevali že v rebalansu za leto 2020 (po namenskosti
prihodkov ne financiramo programa kuhinje, ampak mat. stroške in inv. vzdrževanje);
sprememba - povečanje financiranja za 16.000 EUR se nanaša na OŠ Frankolovo, vezno na
sprejet rebalans 2020, kjer se je predvidelo, da se sprememba vhoda v šolo izvede v letu
2021, saj je bila izvedba vezana na končanje izgradnje vrtca. Manjše povečanje pa se
nanaša na sofinanciranje mat. str. za OŠ Glazija.

Povečujejo se postavke na področju sociale, na katere dejansko nimamo vpliva to so:
pomoč na domu (za 50.000 EUR), subvencije stanarin (za 5.000 EUR), mrliško ogledna
služba (10.000 EUR).
Na podlagi sklepa 2. korespondenčne seje OS so se zagotovila sredstva v višini 21.000 EUR
za obnovo strehe na kašči domačije Borko ter za izdelavo posnetka stanja kulturnega
spomenika. Skupni plan z rebalansom znaša 25.000 EUR, saj je 4.000 EUR predvideno za
čiščenje domačije. Občina se je za obnovo strehe na kašči prijavila na razpis Ministrstva za
kulturo.
V rebalansu so planirana tudi odhodki, kjer smo kot partner v projektu in kandiramo za
evropska sredstva, izvedba teh projektov je odvisna od pozitivne potrditve teh prijav in sicer:

-

Na postavki občina po meri invalidov imamo planirana sredstva za izvedbo projekta
Vključenost = Prednost za vse" z vodilnim partnerjem Zavodom Vozim. Vrednost
projekta, ki se nanaša na občino Vojnik je v višini 2.785 EUR brez DDV, sofinanciranje
pa je v višini 2.090 EUR.

-

Na postavki vzdrževanje kulturnih prostorov KUD Vojnik so z rebalansom planirana
dodatna sredstva v višini 11.000 EUR za projekt »Mreža lokalnih izobraževalnih
središč za odrasle«, kjer smo partner v projektu skupaj v vodilnim partnerjem Ljudsko
univerzo Celje. Za občino je predvideno sofinanciranje v višini 7.213 EUR. Občina
namerava v sklopu projekta kupiti opremo za »učilnice« v mali dvorani KUD Vojnik.
Nabavili bomo enojne šolske mize, 5 kom računalnikov s torbo in vso potrebno
opremo, operacijski sistem za računalnike, tiskalnik, interaktivno tablo, podaljški …

-

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, kjer je z
rebalansom planiran že odobren projekt »postavitev fitnesa na prostem v Vojniku« v
višini 35.288 EUR, sofinanciranje pa v 24.586 EUR.

Za ureditev otroškega igrišča pri Skvošu se sredstva na postavki investicije – igrišča Vojnik z
rebalansom povečujejo za 15.000 EUR na 25.000 EUR.
Sredstva za našo največjo investicijo v letih 2020 in 2021, izgradnja vrtca Frankolovo, se z
rebalansom iz planiranih 470.158 EUR povečujejo za 517.693 EUR in znašajo skupaj
987.851 EUR; iz leta 2020 se prenaša del nerealizirane vrednosti izvedbe projekta ter
upoštevana so še dodatna dela.
Z rebalansom so planirana sredstva za ureditev tal in ogrevanja telovadnice v OŠ Frankolovo
v višini 30.000 EUR, kar se prenaša kot nerealizirano iz leta 2020; od tega je še predvideno
sofinanciranje s strani Eko sklada v višini 16.000 EUR.
Največ sprememb je na področju komunale; odhodki na tem področju so z rebalansom višji
za 2.732.000 EUR in znašajo 5.357.000 EUR.
Glavne spremembe so na strani investicij in sicer na postavkah:
Postavka asfaltiranje cest se z rebalansom povečuje za 320.000 EUR in znaša skupaj
400.000 EUR (KS Vojnik 165.000 EUR, KS Nova Cerkev 135.000 EUR in KS Frankolovo
100.000 EUR)
Rekonstrukcija asfaltnih cest je planirana v višini 552.000 EUR, kar je za 332.000 EUR več
od sprejetega proračuna (ob sprejemanju rebalansa za leto 2020 je prišlo do zamika v leto
2021, upoštevana je nerealizacija v letu 2020 ter povečanja vrednosti).
Na postavki mostovi Vojnik so z rebalansom planirana sredstva v višini 260.262 EUR, in
sicer za rekonstrukcijo: mostu Kaplja-Višnja vas v višini 207.262 EUR (izvedba v višini DDVja 42.738 EUR je predvideno financiranje iz sredstev rezerve, s strani MOP-a pa

sofinanciranje v višini 194.000 EUR) ter za most v Malih Dolah (pri Pezdevšek) v višini
53.000 EUR.
Z rebalansom so planira sredstva v višini 56.000 EUR za rekonstrukcijo mostu pri
Senegaškem mlinu v Socki.
Sredstva na postavki kolesarske poti in pločniki se povečujejo iz 145.000 EUR na 441.000
EUR. Namenjena so izgradnji pločnika Vojnik-Gmajna (225.000 EUR), Nova CerkevGmajner (61.000 EUR), OŠ Vojnik - blok MIK (20.000 EUR), izgradnja pločnika s kolesarsko
stezo Vojnik-Arclin (100.000 EUR), državna kolesarska pot Celje-Vojnik-Dobrna (25.000
EUR) ter dokončanje pločnika za pešce pri Hotko (8.000 EUR).
Planirajo se sredstva v višini 40.000 EUR za ureditev avtobusnega postajališča v Razdelju v
smeri Nova Cerkev-Socka ter dela pločnika do avtobusne postaje v smeri Socka-Nova
Cerkev. Dela bi tako potekala istočasno z rekonstrukcijo ceste in vodovoda ter novogradnje
kanalizacije.
Postavka izgradnja javne razsvetljave se z rebalansom povečuje za 10.000 EUR in znaša
skupaj 16.000 EUR zaradi ureditve javne razsvetljave v Frankolovem ter prenosa naročenih
del iz leta 2020.
Postavka obnovitvene investicije kanalizacij in ČN iz amortizacije (najemnina VO-KA) se z
rebalansom zmanjšuje za 65.956 EUR na skupaj 240.000 EUR.
Planirana so sredstva neporabljene okoljske dajatve, ki je namenjena izgradnji kanalizacije v
višini sklada, ki je na dan 31.12.2020 znašal 283.297 EUR. Sredstva se bodo porabila pri
izvedbi izgradnje kanalizacije, kjer bodo predstavljala občinski delež sofinanciranja.
Celotna vrednost projekta izgradnje kanalizacije v Vojniku (aglomeracije), s katerim smo se
skupaj z občinami Celje in Štore prijavili na razpis za EU sredstva, se je z izvedbo javnega
razpisa zmanjšala in znaša za Občino Vojnik 667.495 EUR ter se delno zamika v leto 2022.
Odhodki se z rebalansom zvišujejo za 32.333 EUR in znašajo skupaj 512.148 EUR.
Planirana je izgradnja kanalizacije na Gmajni v višini 286.000 EUR, od tega sofinanciranje
sredstev EU v višini 227.000 EUR.
Sredstva na postavki izgradnja kanalizacije Nova Cerkev se z rebalansom zvišujejo iz
120.000 EUR na 250.000 EUR in so namenjena izgradnjo obeh faz: 1. faza, ki poteka od
Ostrija, preko Polž do Razdelja ter 2. faza, ki poteka po državni cesti in se bo izvajala ob
obnovi vodovoda od Razdelja do NC ter ob rekonstrukciji državne ceste.
Izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Lešje (od meje občine do Kovača) v letu 2020 ni bila
izvedena, zato se sredstva planirajo z rebalansom v višini 62.000 EUR.
Z rebalansom se planirajo sredstva izgradnja kanalizacije Frankolovo v višini 60.000 EUR, in
sicer za izvedbo dveh odsekov kanalizacije: Dol pod Gojko 2. del ter v smeri Stražice.
Odhodki za obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije se z rebalansom povečujejo za
560.434 EUR in znašajo 812.441 EUR.
Sredstva na postavki načrti in študije – vodovodi se zvišujejo za 10.000 EUR, na skupno
15.000 EUR za namen izdelave idejnih projektov za vodovod Lindek in Lemberg.
Postavka za izgradnjo vodovoda v Trnovljah se povečuje zaradi prenosa nerealiziranega
dela investicije v letu 2020, tako z rebalansom znaša plan 200.000 EUR.
Zaradi v letu 2020 nerealizirane izdelave idejne zasnove za ureditev trga v Vojniku se
sredstva z rebalansom prenašajo v višini 10.000 EUR, tako znaša plan 15.000 EUR.
Z rebalansom uvrstitev nove postavke sredstva digitalne rešitve pametnega mesta v višini
50.000 EUR, od tega je planirano 30.000 sofinanciranja. Vsebina projekta se nanaša na
energetski podnebni atlas, celostno prometno strategijo in merjenje kvalitete zraka. Projekt
se pripravlja z več občinami in bo sofinanciran iz sredstev EU.
Z rebalansom so planirana sredstva v višini 100.000 EUR za namen nakupa objekta in
opreme Skvoša v Vojniku. V letu 2020 se je poravnal prvi del obveznosti v višini 235.000
EUR.
Planirana so sredstva v višini 20.000 EUR za nakup dela stanovanja za stopnišče na Celjski
cesti 14, kjer bi lahko v mansardnem delu uredili 3-4 stanovanja. V tem znesku so planirana
sredstva za izdelavo idejne dokumentacije.
Na področju požarne varnosti in civilne zaščite so se zagotovila dodatna sredstva za:

tekoče financiranje gasilskih društev v višini 2.000 EUR
5.000 EUR za ureditev prostora nad gasilskimi garažami v Socki
15.000 EUR za ukrepe ob epidemiji
Nižji znesek ja za PGD Vojnik za nakup gasilskega avta s platformo glede na pridobljena
sredstva sofinanciranja po razpisu, zmanjšanje iz 46.000 EUR na 19.924 EUR.
Na področju kmetijstva se spremembe nanašajo na namenske prihodke, tako pri gozdnih
cestah kot pri koncesijski dajatvi za lovstvo, planirana so dodatna sredstva za razpis v višini
4.000 EUR.
Na področju gospodarstva s turizmom je glavna sprememba na postavki projekti razvoj
podeželja LAS, kjer se sredstva povečujejo za 46.695 EUR za namen izvedbe projekta
»Učni vrt in vodnjak v Vojniku«, s katerim smo se prijavili na razpis LAS-a, kjer bi v tem letu
pridobili 30.620 EUR sredstev sofinanciranja iz proračuna EU za kmetijsko politiko.
Na področju elementarja so planirana sredstva v višini 200.000 EUR za sofinanciranje
sanacije plazov v primeru pridobljenih sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in
prostor.
Za režijski obrat se povečanje v višini 12.000 EUR nanaša na postavitev nadstreška.
Pri upravljanju športne in kulturne infrastrukture - UŠKI je planirana nova postavka za
materialne stroške Skvoša v višini 6.300 EUR za obratovalne stroške objekta.
Zaradi nerealiziranih posameznih postavk na krajevnih skupnostih v letu 2020 so z
rebalansom upoštevanje korekcije teh, za KS Frankolovo pa je upoštevan zamik za
zamenjavo strešne kritine na stavbi KS v višini 9.000 EUR.
Z rebalansom v računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.
V računu financiranja z rebalansom ni predvidena zadolžitev po 21. členu Zakona o
financiranju občin v višini 102.650 EUR.

-

Upoštevajoč proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 2.190.884 EUR,
prejemek od vračila danega posojila v višini 46.000 EUR v računu finančnih terjatev in
naložb, odplačilo dolga v višini 245.400 EUR v računu financiranja ter prosta sredstva na
računu konec leta 2020 v višini 2.394.583 EUR, znaša presežek v višini 4.300 EUR.
Župan je povedal, da je več kot 50% proračuna namenjenega investicijam, spremembe na
prihodkovni strani so večja povprečnina, pričeli so se odpirati razpisi za EU sredstva, na
odhodkovni strani pa je velik del proračuna namenjen za gradnjo in vzdrževanje cest,
gradnja vrtca, komunalna infrastruktura, narašča tudi področje sociale.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. seji, dne 25.2.2021, sprejme osnutek
odloka o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2021.
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. seji, dne 25.2.2021, osnutek odloka o
rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2021 preoblikuje v predlog.
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. seji, dne 25.2.2021, sprejme odlok o
rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2021.
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. seji, dne 25.2.2021, sprejme
Spremembe in dopolnitve letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest
za proračunsko leto 2021.
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. seji, dne 25.2.2021, sprejme
Spremembe in dopolnitve stanovanjskega programa Občine Vojnik za
proračunsko leto 2021.
NAVZOČIH: 16
ZA: 16
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET

Ad 5. Osnutek Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno cono
Vojnik III (del prostorske enote EUP VO-46 in del prostorske enote EUP VO-47)
Anton Kosem, predsednik Odbora za okolje in prostor ter komunalo je predstavil osnutek
odloka. Jelka Gregorc je pojasnila, da je predmet občinskega podrobnega prostorskega
načrta ureditveno območje, ki je na vzhodnem delu omejeno z regionalno cesto RII430/0282 Višnja vas - Celje, na jugu z pozidanimi stanovanjskimi površinami SSp, na zahodu
s kmetijskimi površinami ter na severu z površinami SSp. Velikost območja prostorske
ureditve znaša 3655,00m2.
V skladu z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom Občine Vojnik (Uradno glasilo
slovenskih občin štev. 59/2016, 6/2017, 45/17 in 53/17) - 47(SSe). Skladno s 56.a členom
ZPNačrt-a se na delu parcele št. 822/4, k.o. 1065 Vojnik trg v območju OPPN spremeni
podrobna namenska raba zemljišča iz območja gospodarske con (IGp) v območje
stanovanjskih površin, ki so namenjene bivanju brez ali z s spremljajočimi dejavnostmi
(SSe). Z uveljavitvijo OPN je za navedeni EUP potrebno predhodno izdelati Občinski
podrobni prostorski načrt (OPPN). Sprememba podrobne namenske rabe z izvedbo
postopka izdelave OPPN znotraj EUP EUP VO - 46(IGp) in VO - 47(SSe) ni v nasprotju s
strateškim delom OPN.
Občina bo po sprejemu OPPN, na podlagi katerega so nastale spremembe podrobnejše
namenske rabe, te spremembe vnesla v OPN po postopku, kot je določen s 53.a členom
ZPNačrt-a. Na predvidenem območju OPPN se predvideva gradnja poslovnega objekta in
stanovanjske hiše skupaj s komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Zemljišče je delno
travnik, delno utrjeno zemljišče. Na obravnavanem območju ni zgrajenih objektov.
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je zemljiški kompleks s parc. štev.
822/2 - del, 822/4, 822/5 in 823/2 k.o. 1065 Vojnik trg.
Izven območja OPPN bo potekala izvedba priključitve območja na električno, kanalizacijsko,
cestno in vodovodno omrežje.
Javna razgrnitev je potekala od 24.8.2021 in je trajala do 24.9.2020. V času javne razgrnitve
in javne razprave (16.9.2020 ob 15.00 uri – v sejni sobi občine), ni bila podana nobena
pripomba na javno razgrnjeni dokument.
K prostorskemu dokumentu so pridobljena vsa pozitivna mnenje. Razen odločbe o Celoviti
presoji vplivov na okolje, ki je pristojno ministrstvo ni izdalo kljub več pozivom in prejetim
povratnicam, tako da gre za molk organa.
Gradivo je na svoji seji dne 11.2.2021 obravnaval tudi odbor za okolje in prostor, ter
komunalo in ga predlagal v sprejem občinskemu svetu.
V grafiki priloženega gradiva, je odbor predlagal, da se umestita predvidena kolesarska in
pločnik skladna z novelacijo projekta, kar je vidno v grafični prilogi.
SKLEP:
Občinski svet Občine Vojnik na 16. redni seji, dne 25.2021 sprejme Osnutek odloka o
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za Poslovno cono Vojnik III (del prostorske
enote EUP VO – 46 in prostorske enote EUP VO - 47)
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. redni seji dne 25.2.2021 osnutek preoblikuje v
predlog.
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. redni seji dne 25.2.2021 sprejme odlok o
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za Poslovno cono Vojnik III (del prostorske
enote EUP VO – 46 in prostorske enote EUP VO - 47)
NAVZOČIH: 16
ZA: 16
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET

Ad 6. Opredelitev do pripomb na javno razgrnjeni osnutek OPPN za prostorsko enoto
EUP NC-32 V NOVI CERKVI (Klinc)
Anton Kosem, predsednik Odbora za okolje in prostor ter komunalo je predstavil točko. Jelka
Gregorc je pojasnila, da je javna razgrnitev Osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje Nova Cerkev EUP NC – 32, ki ga je izdelalo
podjetje AR PROJEKT Sevnica št. 4/2019 JULIJ 2020 potekala v decembru 2020.
Javna obravnava je s sklepom o javni razgrnitvi Osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje naselja (Nova Cerkev EUP NC-32),
ki ga je izdelalo podjetje AR projekt Sevnica, potekala v sredo dne 16.12.2020 OB 15.30 uri
na Občini Vojnik. V času javne razgrnitve smo prejeli pripombe krajanov (glej prilogo). Na
javni razgrnitvi je sodelovalo 6 krajanov. Na javni razgrnitvi smo obravnavali pisne pripombe
krajanov in podali tudi nekatere odgovore, ki jih sedaj podajamo še v pisni obliki.
Obrazložitev postopka:
Med javno razgrnitvijo mora občina zagotoviti tudi javen dostop do razgrnjenih gradiv. Občina
prouči pripombe in predloge javnosti k osnutku OPPN ter do njih zavzame stališče, ki ga
javno objavi.
Osnutek OPPN stališča do pripomb in predlogov javnosti se do vzpostavitve elektronskega
poslovanja objavijo na spletni strani. Stališče do pripomb in predlogov se ob tem objavi tudi
na krajevno običajen način.
Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v
roku, ki ni krajši od 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim
naslovom, kjer je osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo
posredovanje. Med javno razgrnitvijo mora občina zagotoviti tudi javno obravnavo
razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe javnosti k osnutku OPPN in predloge ter do njih
zavzame stališče, ki ga do vzpostavitve elektronskega poslovanja javno objavi v na svoji
spletni strani in na krajevno običajen način.
Obrazložitev nadaljevanja postopka: Na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti
občina pripravi predlog OPPN. Predlog OPPN občina javno objavi na svoji spletni strani in o
objavi obvesti nosilce urejanja prostora, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje.
Skladno z veljavno zakonodajo mora občinski svet sprejeti stališča do pripomb podanih v
času javne razgrnitve. Stališča v prilogi te točke je na svoji seji obravnaval tudi odbor za
okolje in prostor, ki predlaga občinskemu svetu sprejem stališč.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Vojnik je na svoji 16. redni seji dne 25.2.2021 sprejel sklep št. 1,
s katerim je sprejel stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka odloka o Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju OPPN) za območje Nova Cerkev EUP NC - 32
NAVZOČIH: 16
ZA: 16
PROTI:0
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 7. Odlok o spremembi meje območja naselja Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik
in Marija Dobje v občini Šentjur ter meje območja Občine Šentjur in Občine Vojnik
Anton Kosem, predsednik Odbora za okolje in prostor ter komunalo je predstavil predlog
odloka. Jelka Gregor je pojasnila, da smo na Občino Vojnik prejeli pobudo lastnikov parc.
160/3 in *256 k.o. Marija Dobje, za spremembo občinske meje. V preteklem letu so pobudniki
podali pobudo za spremembo občinske meje iz trenutne Občine Šentjur v Občino Vojnik, ker
sta parc. 160/3 in *256 k.o. Marija Dobje, ki sta sedaj del območja Občine Šentjur, lokacijsko

oddaljeni od Občine Šentjur in s cesto ter drugo infrastrukturo povezani z Občino Vojnik Tudi
pošto za naslova objektov se dostavlja iz pošte Vojnik.
Prav tako je celotna dovozna cesta v dolžini več kilometrov v celoti na območju Občine
Vojnik, ki je to cesto tudi zgradila in jo vzdržuje.
V postopku je potrebno spremeniti mejo med deloma naselij in tudi med sosednjima
občinama, prav tako pa se skladno z določili 34. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) (Uradni list RS, št. 25/08.
Parc. št. 160/3 in *256 k.o. Marija Dobje, ki sta sedaj del naselja Marija Dobje, v Občini
Šentjur, bosta po spremembi postali del naselja Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik.
Ocena finančnih in drugih posledic
V postopku spremembe so nastali minimalni stroški (izdelava grafičnih prilog), ki jih je
poravnala občina Vojnik. Po sprejetju odloka bodo nastajali še stroški zamenjave hišne
številke in zamenjave osebnih dokumentov (ter spremembe naslovov v uradnih in drugih
evidencah kot na primer zemljiška knjiga, kataster, CRP, ZZZ RS, podatki v službi, pri
zdravniku, zobozdravniku, …) . Te stroške bodo nosile stranke same.
Gradivu je bilo priloženo pozitivno mnenje Geodetske uprave RS k predlogu spremembe
območij naseli Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik in Marija Dobje v Občini Šentjur.
Gradivo je na seji obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, ki občinskemu svetu predlaga v
sprejem priloženi odlok.
Odlok v predlagani obliki mora sprejeti tudi občinski svet Občine Šentjur, ki bo odlok
predvidoma obravnaval v mesecu marcu. Z vsebino odloka in mnenjem Geodetske uprave
pa so seznanjeni.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Vojnik je na svoji 16. redni seji dne 25. 2. 2021, sprejel Odlok o
spremembi meje območja naselja Gabrovec pri Dramljah tako, da parceli *266 in 160/3
na katerih sta tudi stavbi z hišnima številkama Marija Dobje 1C in 1D preideta iz
naselja Marija Dobje v občini Šentjur v naselje Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik
in se oštevilčita v naselju Gabrovec pri Dramljah ter meje območja občine Šentjur in
Občine Vojnik, ki poteka po novo nastali meji med naseljema Gabrovec pri Dramljah in
Marija Dobje.
Občinski svet Občine Šentjur je na svoji __. redni seji dne ______ sprejel Odlok o
spremembi meje območja naselja Gabrovec pri Dramljah tako, da parceli *266 in 160/3
na katerih sta tudi stavbi z hišnima številkama Marija Dobje 1C in 1D preideta iz
naselja Marija Dobje v občini Šentjur v naselje Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik
in se oštevilčita v naselju Gabrovec pri Dramljah ter meje območja občine Šentjur in
Občine Vojnik, ki poteka po novo nastali meji med naseljema Gabrovec pri Dramljah in
Marija Dobje.
NAVZOČIH: 16
ZA: 16
PROTI:0
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih za leto 2020
Anton Kosem, predsednik Odbora za okolje in prostor ter komunalo je predstavil poročilo.
Jelka Gregor je pojasnila, da v skladu z 19. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni
vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 55/16) izvajalec lokalnega
energetskega koncepta (v nadaljevanju besedila: LEK) najmanj enkrat letno pripravi pisno
poročilo o izvajanju LEK in ga predloži pristojnemu organu občine (na obrazcu Priloga – 3).
V prilogi vam posredujemo Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta (Lokalnega
energetskega načrta (LEK) Občine Vojnik in njihovih učinkih za leto 2020.

Poročanje se izvaja na portalu Ministrstvo za infrastrukturo preko aplikacije za e-poročanje
EPOS-G2. Rok za oddajo poročila preko aplikacije je 31. 3. 2019. Izpolnjen obrazec Priloga
3 se skupaj z izpiskom zapisnika seje o obravnavi poročila LEK posreduje v PDF formatu.
Roka za oddajo poročila je 31.3.2021.
Poročilo je na svoji seji obravnaval tudi odbor za okolje in prostor ter komunalo, ki ga
predlaga v seznanitev občinskemu svetu.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Vojnik je na svoji 16. redni seji dne 25.2.2021 sprejel informacijo
o izvedenih ukrepih LEK in njihovih učinkih za leto 2020.
NAVZOČIH: 15
ZA: 15
PROTI:0
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 9. Poročilo o delu občinske uprave
Župan je svetnike seznanil, da je v teku predkazenski postopek, v okviru katerega je bila v
prostorih Občine Vojnik izvedena hišna preiskava. Župan je svetnike seznanil z
informacijami, ki jih ima glede predmetne zadeve in sprejete ukrepe. Svetnikom je pojasnil
tudi postopke javnih in evidenčnih naročil.
Župan je predstavil aktualne projekte (kolesarska steza-služnosti, vrtec Frankolovo, projekt
Pametna mesta,…). Predstavil je delo občinske uprave glede na trenutne razmere
epidemije.
Ad 10. Poročilo o delu odborov in komisij
Predsedniki so podali poročila o delu odborov in komisij.
Ad 11. Vprašanja in pobude svetnikov
Anton Kosem je predlagal, da eden od redarjev opravlja delo v popoldanskem času
Seja je bila končana ob 21.00.
Zapisala:
Tanja Golec Prevoršek
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Župan
Občine Vojnik

