
 

Datum: 6. 4. 2021 
Številka: 032-0005-2021/1 (7)  
 
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in na podlagi 20. 
člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016) 
sklicujem 

17. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK,  
ki bo v ČETRTEK dne, 15. 4. 2021, ob 18. URI 

    V VEČNAMENSKI DVORANI (TELOVADNICI) V VOJNIKU 
 
DNEVNI RED: 
 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti: 
 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik 
2. Predstavitev idejne zasnove investicije Arclin   
3. Informacija o delu policijske postaje Celje za leto 2020  
4. Poročilo o delu Skupne občinske uprave NOE Medobčinske inšpekcije in 

redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice,  Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2020  

5. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2020 in cilji 
delovanja občinskih redarjev v letu 2021 

6. Soglasje ustanovitelja pri določanju redne delovne uspešnosti 
ravnateljev javnih zavodov 

7. Zaključni račun Občine Vojnik za leto 2020 
8. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Vojnik 
9. Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z 

nepremičnim  premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 
10. Poročilo o notranji reviziji informacijskih sistemov v Občini Vojnik 
11. Soglasje za prenos pooblastila za potrjevanje investicijske dokumentacije  
12. Poročilo o delu občinske uprave 
13. Poročilo o delu odborov in komisij 
14. Vprašanja in pobude svetnikov 

       
Branko Petre 
Župan Občine Vojnik 

Vabljeni: 
- vsi člani OS  
- GPR inženiring, Diana Toplak (ad 2) 
- g. Martin Kumer, komandir PP Celje (ad 3) 
- mag. Nataša Kos, vodja SOU (ad 4) 

   
 

Prosim, da na sejo pridete samo, če ste zdravi in v zadnjih 10 dneh pred dogodkom niste bili v stiku z 
okuženo osebo. Obveščamo vas, da bo na seji, na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 117/20), obvezna 
uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok. 
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