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Z A P I S N I K  
 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik, 
ki je bila v četrtek, dne 15. 4. 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 17 svetnikov, upravičeno odsoten 
Slavko Jezernik. 
Drugi prisotni: predstavnice občinske uprave: Mojca Skale, Irena Špegel Jovan,Tanja Golec 
Prevoršek, Nataša Kos,  predstavnica podjetja GPR inženiring d.o.o., predstavnik PP Celje. 
Sejo je vodil župan Branko Petre. Otvoril je sejo, pozdravil navzoče in predlagal  dnevni red, 
kot so ga svetniki prejeli v vabilu, s predlogom za dopolnitev in sicer se dnevni red dopolni z 
novo 12. točko Predlogi kandidatov za sodnike porotnike, točke od 12. naprej pa se ustrezno 
preštevilčijo. 
Svetniki so soglasno, s 17 glasovi, sprejeli predlagani 
 
DNEVNI RED: 
 

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. Predlogi kandidatov za sodnike porotnike  
13. Poročilo o delu občinske uprave 
14. Poročilo o delu odborov in komisij 
15. Vprašanja in pobude svetnikov 

  
Ad 1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik 
 
Župan je povzel zapisnik in sprejete sklepe 16. redne seje občinskega sveta Občine  Vojnik.   
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne 15.4.2021 potrdi zapisnik 16. redne 
seje občinskega sveta Občine Vojnik. 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 



 
Ad 2. Predstavitev idejne zasnove investicije Arclin   
 
Predstavnica podjetja GPR inženiring d.o.o je povedala, da želi lastnik zemljišč v Arclinu 
(parc. št. 161 in 169/11 k.o. Arclin)  na območju v Arclinu zgraditi trgovski center. Na tem 
območju je bila skladno s sprejetim ODLOKOM  o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje Arclin "Stanovanjska soseska Arclin" (Uradni list RS 54/2010), predvidena 
gradnja vila blokov. Velikost območja je 9728,5 m2. 
Na ureditvenem območju je bila načrtovana gradnja novega naselja treh vila 
blokov. Predvideni so tudi poslovni prostori s tiho dejavnostjo v pritličnem delu objekta ob 
lokalni cesti.  Predvidena je bila  etažnost od K+P+2 do K+P+3. 
 
Takratni investitor sprejetega OPPN ni realiziral. Sedaj pa se je pojavil novi investitor, ki želi 
na tem območju namesto predvidene gradnje treh vila blokov, zgraditi trgovski center s 
parkirnimi prostori. 

 
Predstavnica investitorja je na seji predstavila idejno zasnovo predvidene investicije.  Za 
realizacijo postopka bo potrebno izdelati "nov OPPN", oz. sprejeti Spremembe in dopolnitve 
OPPN, h katerim bo investitor pristopil, v kolikor se bo občinski svet pozitivno opredelil do 
predstavljene idejne zasnove. 
 
Svetniki predvideni spremembi iz stanovanjske gradnje v poslovno gradnjo niso nasprotovali, 
so pa imeli pomisleke glede prometne ureditve območja in umestitve predvidenega objekta v 
prostor z vidika prometa. Območje, kjer je predvidena umestitev trgovskega centra Eurospin 
je že sedaj prometno zelo obremenjeno. Z umestitvijo predvidenega objekta se bo število 
priključkov na glavno cesto še povečalo, s tem pa tudi težave z vključevanjem v promet. V 
razpravi je bilo predlagano, da se posebna pozornost posveti prav prometni ureditvi, preveriti 
je potrebno tudi možnost umestitve krožišča. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet je na svoji 17. redni seji dne 15.4.2021 sprejel  informacijo o predvideni 
spremembi postopka OPPN za potrebe umestitve trgovskega objekta Eurospin na 
parc. št. 169/11 in 161 k.o. Arclin in ga načelno podpira. Investitor naj posebno 
pozornost posveti prometni ureditvi območja. 

 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 3. Informacija o delu policijske postaje Celje za leto 2020  
 
Pomočnik komandirja  Policijske postaje Celje Uroš Golob je podal obrazložitev delovanja 
Policijske postaje Celje za leto 2020. V poročilu, ki so ga prejeli svetniki so po posameznih 
nalogah  podatki s poudarkom na pregledu stanja po posameznih področjih dela na območju 
občine Vojnik. V oklepaju so primerjalni podatki za leto 2019. Seznanili pa so se tudi z 
aktivnostmi policije za omejitev pandemije COVID19.  
 
1.) Na območju občine Vojnik so v letu 2020 obravnavali skupaj 104 (122) kaznivih dejanj, 
kar je 14,8% manj kot v letu 2019. V kolikor pa število obravnavanih kaznivih dejanj 
primerjamo s povprečjem obravnavnih kaznivih dejanj v obdobju 2014-2018, pa ugotovimo, 
da smo v navedenem obdobju obravnavali v povprečju okoli 141 kaznivih dejanj. Preiskanost 
kaznivih dejanj v letu 2020 znaša 36,5% (51,6 %), povprečna preiskanost kaznivih dejanj v 
obdobju 2014-2018 je znašala 43,8 %. 
 



Ocenjujejo, da so na področju kriminalitete zagotovili dokaj visoko stopnjo varnosti za 
občane občine Vojnik. 
 
2.) V občini Vojnik je PP Celje v letu 2020 obravnavala 140 (54) kršitev s področja javnega 
reda, kar je 159,3% porast glede na leto prej. Upoštevati pa je potrebno, da so zaradi 
epidemije Covid-19 v letu 2020 obravnavali večje število kršitev Zakona o nalezljivih 
boleznih. Če pa primerjamo število kršitev javnega reda in miru s povprečjem obravnavnih 
kršitev javnega reda in miru v obdobju 2014-2018, pa ugotovimo, da so v tistem obdobju 
obravnavali v povprečju okoli 98 kršitev javnega reda in miru, kar posledično pomeni porast 
kršitev (kot že povedano zaradi kršitev Zakona o nalezljivih boleznih).   
 
Ocenjujejo, da so na področju javnega reda zagotovili visoko stopnjo varnosti za občane 
Občine Vojnik. 
 
3.) Na območju občine Vojnik se je v letu 2020 zgodilo 51 (64) prometnih nesreč. V obdobju 
2014-2018 se je v občini zgodilo povprečno okoli 53 prometnih nesreč, kar pomeni 
zmanjšanje števila prometnih nesreč.  
Na območju občine v letu 2020 niso obravnavali prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
Obravnavali so 20 (31) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 31 (33) prometnih 
nesreč z materialno škodo. V prometnih nesrečah je bilo 0 (2) oseb hudo telesno 
poškodovanih, 20 (29) oseb pa je bilo lahko telesno poškodovanih.  
 
Ocenjujejo, da so na področju varnosti cestnega prometa občanom občine Vojnik zagotovili  
visoko stopnjo varnosti. 
 
Damjan Muzel je predlagal, da policisti naredijo tudi kakšen obhod okoli igrišča na 
Frankolovem, saj je bilo nekaj poškodb na lastnini igrišča. Župan se je policistom zahvalil za 
dobro delo in sodelovanje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021, sprejme informacijo o 
delu Policijske postaje Celje za leto 2020 s poudarkom dela na območju občine Vojnik. 
 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 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  
 
Vodja Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče mag. Nataša Kos je podala Poročilo o delu za leto 2020.  Skupna 
občinska uprava (Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče - Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 48/2019, Uradni list RS št. 67/19 in 68/19), je pričela z delovanjem s 1. 12. 2019. 
Združila je  tri obstoječe Skupne občinske uprave, katere so že delovale na območju 
navedenih osmih občin.  
SOU je v letu 2020 opravljala naslednje naloge: 
- občinskega inšpekcijskega nadzorstva, 

- občinskega redarstva, 

- proračunskega računovodstva, 

- varstva okolja in 



- urejanja prometa. 

 

Naloge so se opravljale v štirih notranjih organizacijskih enotah, in sicer: 
- Notranja organizacijska enota Medobčinska inšpekcija in redarstvo, 
- Notranja organizacijska enota Skupna služba proračunskega računovodstva, 
- Notranja organizacijska enota Skupna služba varstva okolja in 
- Notranja organizacijska enota Skupna služba urejanje prometa. 
 
V prilogi poročila so podrobneje podani podatki glede dela NOE Medobčinska inšpekcija in 
redarstva, ki je bilo, predvsem v spomladanskem času,  prilagojeno preprečevanju širjenja 
epidemije COVID 19. 
 
Na vprašanje glede popoldanskega dela redarjev je Nataša Kos odgovorila, da popoldne 
delajo po potrebi. Na vprašanje glede odvoza odpadkov, npr. starih avtomobilov, je vodja 
NOE odgovorila, da inšpektor lahko deluje na javnih površinah, ima pa omejena pooblastila 
glede ukrepanja  na zasebnem zemljišču. Postopki, na katere se je nanašalo vprašanje Vide 
Podergajs, pa so v teku. Anton Kosem je opozoril glede odloka o javnem redu in miru, ki ni 
povsem skladen z zakonodajo, župan predlaga, da Statutarno pravna komisija pregleda 
odlok in ga ustrezno pripravi, na predlog NOE. Svetniki so predlagali, da glede na to, da je 
odlaganje smeti v naravi še vedno problem, se naj pripravi v Ogledalu članek na temo 
ozaveščanja ljudi. Župan je pohvalil dobro delo NOE Medobčinska inšpekcija in redarstva, 
poudaril, da pokrivajo teritorij osem občin, kadar pa jih potrebujemo, se vedno odzovejo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021, sprejme informacijo o 
delu Skupne občinske uprave – NOE Medobčinska inšpekcija in redarstvo na območju 
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za 
leto 2020. 
 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 5. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2020 in cilji delovanja 
občinskih redarjev v letu 2021 
 
Mojca Skale, direktorica občinske uprave je povedala, da Občinski program varnosti Občine 
Vojnik, ki je bil sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Vojnik, dne 18.12.2008, je 
temeljni strateški dokument trajne narave, v katerem so opredeljena izhodišča za 
zagotavljanje varnega in kakovostnega  življenja prebivalcev občine Vojnik. V februarju (20. 
2.)  2016 je bil Občinski program varnosti tudi ažuriran v skladu z zakonodajo. Informacija o 
ažuriranju je bila podana Občinskemu svetu občine Vojnik na 11. redni seji, dne 31. 3. 2016. 
Namen Občinskega programa varnosti Občine Vojnik je določiti enotne kriterije za 
zagotavljanje  varnosti  in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občine.  
 
V Občinskem programu varnosti ne gre zgolj za oceno o uresničevanja zapisanih nalog, ki jih 
izvajajo občinski redarji,  temveč tudi za ažuriranje programa in sprejem novih usmeritev za 
naslednje enoletno obdobje. Občinski program varnosti je potrebno obnoviti z novo oceno 
varnostnih razmer, novimi usmeritvami in novimi konkretnejšimi vsebinami glede vrste in 
obsega nalog občinskih redarjev.  
 
V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur. list RS, štev. 139/2006) in navodilom 
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, štev. 540/09-030-1/2010-8, z 



dne 8. 1. 2010,  mora Oceno izvajanja občinskega programa varnosti na predlog župana 
sprejeti na seji občinski svet. 
 
V prilogi je bila svetnikom posredovana  Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za 
leto 2020 in cilje delovanja občinskih redarjev v letu 2021. Soglasje na dokumentacijo je 
podal komandir Policijske postaje Celje g. Martin Kumer in Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Vojnik, ki je dokumentacijo - oceno izvajanja obravnaval na seji 
dne, 29. 3. 2021 (v prilogi sklep) in nanjo ni imel pripomb.  
 
V OPV so tudi aktualne aktivnosti, ki se nadaljujejo iz lanskega leta.   
V času priprave Ocene OPV za leto 2019 je 12. 3. 2020 Slovenija razglasila epidemijo 
koronavirusa COVID19.  Skupna občinska uprava občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, NOE Medobčinska inšpekcija in 
redarstvo je takoj pričela s prilagojenim delovanjem v okviru svojih lastnih pooblastil in 
primarno pričela izvajati preventivne ukrepe za zaščito in varnost občanov pred širjenjem 
Covid-19, po priporočilih CZ, župana, občinske uprave in priporočilih NIJZ.  
 
Naloge so bile in se bodo tudi izvajale do konca epidemije: 

- izvajanje kontrole nad upoštevanjem priporočil NIJZ in občinske uprave nad 
združevanjem občanov na javnih površinah (igrišča, igrala, piknik prostori, izletniške 
točke); 

- izvajanje preventivnih aktivnosti, ustno opozarjanje;  
- aktivnosti za spoštovanje splošne prepovedi kurjenja v naravi (Uredba o varstvu pred 

požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14); 
- aktivnosti za spoštovanje splošne prepovedi združevanja občanov (Odlok o začasni 

prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na 
javnih krajih v RS); 

- podpora občinskim upravam pri podajanju informacij, odgovorom, vprašanja strank in 
novinarjev, podajanje poročil in 

- telefonske koordinacije z župani, občinskim upravami in CZ.  
 
V primeru morebitnega pojava nove epidemije v prihodnjih obdobjih se bomo odzvali na vsa 
priporočila in pričeli s preventivnim delovanjem ter delovanjem v skladu s pristojnostmi, za 
preprečitev širjenja bolezni. 
Vida Podergajs je izrekla pohvalo za delovanje cepilnega mesta v hali Golovec, prav tako je 
pohvalila delo prostovoljcev.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021, sprejme Oceno izvajanja 
Občinskega programa varnosti Občine Vojnik za leto 2020 in cilje delovanja občinskih 
redarjev v letu 2021.   
 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 6. Soglasje ustanovitelja pri določanju redne delovne uspešnosti ravnateljev javnih 
zavodov 

Janko Čepin, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, 
da se od 1. julija 2020 dalje  ponovno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS) glede izplačila redne delovne uspešnosti. Zato mora Svet zavoda odločiti 
tudi, koliko odstotkov osnovne plače ravnatelja se nameni za njegovo delovno uspešnost za 
leto 2020. Za delovno uspešnost se lahko nameni najmanj 2% oziroma, če so za to izpolnjeni 



vsi pogoji, do največ 5% njihove osnovne plače v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (za OŠ Vojnik in OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo) oziroma občina (za Vrtec Mavrica Vojnik) bosta zavodom zagotovila sredstva za 
izplačilo delovne uspešnosti ravnatelja v skladu z odločitvijo sveta zavoda in soglasja 
ustanovitelja.  

Soglasje ustanovitelja je potrebno tudi v primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je 
lokalna skupnost in se ne financirajo iz proračuna lokalne skupnosti. (Okrožnica št. 6030-
1/2021/33 z dne 11. 3. 2021 v prilogi).   

Glede na izjemne razmere v letu 2020, ministrstvo svetom zavodom priporoča, da sprejmejo 
sklep, da za redno delovno uspešnost ravnateljem namenijo 5% polletne mase njihove 
osnovne plače. (Okrožnica št. 6030-1/2021/13 z dne 3. 2. 2021 v prilogi).  

 
V skladu s 57. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik (UGSO št. 37/16, 66/18 
in 39/20) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje med drugim tudi: pripravlja 
predloge odločitev Občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih 
funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih 
zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta. 
Komisija je obravnavala predloge na seji dne, 31. 3. 2021, ter predlagala, da Občinski svet 
poda soglasja k plačilu 5% polletne mase plač za ravnatelje OŠ Vojnik, OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo in Vrtec Mavrica Vojnik.   
 
V prilogi so bile vloge – predlogi za ravnateljice OŠ Vojnik, OŠ Antona Bezenška Frankolovo 
in Vrtec Mavrica Vojnik, iz katerih izhaja, da je predlog za vse ravnateljice maksimalno 
ocenjena delovna uspešnost (vsota doseženih odstotkov je 100 %), to je 5 % njihove 
osnovne plače za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.  
 
V razpravi je Vida Podergajs  predlagala, da se o vsakem predlogu glasuje posebej. Ne 
strinja se, da je ravnateljica vrtca opravila enako delo kot ravnateljice OŠ, v vrtcu je bilo 
prisotnih tudi manj otrok. Janko Čepin, predsednik komisije se z navedenim predlogom ne 
strinja in predlaga, da se najprej glasuje o predlogu komisije. Anton Kosem je povedal, da je 
analiza delovanja vrtca bila posredovana po seji komisije. Župan pojasni, da je ravnateljica 
vrtca posredovala obrazložitev na predlog občinske uprave, ker smo prejeli vprašanje 
svetnice glede delovanja vrtca v preteklem letu. Nadalje je župan povedal, da je vrtec ves 
čas krize funkcioniral, delo je bilo opravljeno, veliko je bilo organizacijskih zahtev. Damjan 
Muzel je kot predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda Vrtec Mavrica povedal, da je svet 
zavoda soglasno sprejel sklep, da se ravnateljici  Vrtca Mavrica Vojnik nameni 5% polletne 
mase njene osnovne plače, kar je bilo sprejeto na podlagi dobrega dela. Osebno meni, da je 
prav, da se ta predlog podpre.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021, poda soglasje, da se za 
redno delovno uspešnost za obdobje 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 ravnateljicam Osnovne 
šole Vojnik, Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo in Vrtec Mavrica Vojnik 
nameni 5% polletne mase njihove osnovne plače. 
 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 14 
PROTI:2 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 

 

 



Ad 7. Zaključni račun Občine Vojnik za leto 2020 
 
Irena Špegel Jovan, podsekretarka za finance in občinsko premoženje je povedala, da je 
Občina realizirala prejemke proračuna v višini 9.592.000 EUR (94,3 % od veljavnega 
proračuna).  To so prejemki v dveh bilancah: prihodki v bilanci prihodkov (93,6 % realizacija) 
in v primerjavi z letom 2019 za 9,6 % višji in prejemki v računu  financiranja, ki so realizirani v  
višini 100 % oz. to je zadolžitev v višini 1.113.693 EUR.  
   
Celotni izdatki proračuna so realizirani v višini 9.387.000 EUR (79,5 % od veljavnega 
proračuna). Realizirani so v treh izkazih: v bilanci odhodkov v višini (79 % realizacija), v 
računu finančnih terjatev in naložb (100% realizacija) in v računu financiranja 99,5 % 
realizacija.  
 
Povzetek vseh navedenih prejemkov in izdatkov proračuna predstavlja presežek   prejemkov 
nad izdatki v višini 204.400 EUR kot povečanje sredstev na računih.  
 
Prihodki v bilanci P so realizirani v višini 8.478.000 EUR oz. za 576.000 EUR manj od 
veljavnega proračuna. 
 
Glavni vir je primerna poraba (68,4 % vseh prihodkov), ki je enaka dohodnini v višini 
5.796.000 EUR. Primerna poraba je bila v primerjavi z letom 2019 višja za 535.000 EUR.  
 
Določeni prihodki so bili realizirani v višji vrednosti od planirane, najbolj izstopata:  

- Davki na dediščine in darila (42.000 EUR) 
- Davek na promet nepremičnin (62.500 EUR) 
- Prihodki od komunalnih prispevkov (15.000 EUR) 

 
Med planiranimi in realiziranimi prihodki izstopa nižja realizacija prihodkov od premoženja 
oz.najemnine za komunalno infrastrukturo do javnih podjetij VO-KA in Simbio (517.000 EUR 
manj), prejeta sredstva občinskih proračunov za tekočo porabo se nanaša predvsem na 
skupno občinsko upravo (49.000 EUR manj, kar je vezano na realizirane odhodke) ter 
100.000 EUR s strani Eko sklada za izgradnjo Vrtca Frankolovo.  
 
Iz državnega proračuna za investicije smo prejeli planirana sredstva in sicer za:  

- Sredstva za investicije po 23. Členu ZFO v višini 227.400 EUR za novogradnjo vrtca 
v Frankolovem in 

- Sredstva za sanacijo plazov na cesti Dol pod Gojko in v smeri Čreškove v višini 
217.700 EUR. 

 
Odhodki v bilanci odhodkov znašajo 9.090.000 EUR in so tako za 2.422.000 EUR nižji od 
planiranih. Navedena nižja realizacija v letu 2020 je bila že upoštevana pri sprejemu 
rebalansa proračuna za leto 2021 v mesecu februarju, za kar so se spreminjale vrednosti 
investicijskih projektov, ki v letu 2020 niso bili realizirani oziroma so bili realizirani le delno. V 
primerjavi z latom 2019 so odhodki višji za 25,6%.  
 
V gradivu ste prejeli pojasnila odhodkov po posameznih področjih. 44 % odhodkov se je 
namenilo za investicije in investicijske transfere. Investicijski odhodki in transferi so bili 
planirani v višini 5.664.000 EUR, realizirani pa v višini 4.005.000 EUR, tako znaša realizacija 
70,7 % veljavnega proračuna. 
 
Investicijska sredstva so se namenila za: 

- nakup osebnega avta za občinsko upravo (19.900 EUR), 
- nakup tovornega vozila za režijski obrat (14.400 EUR), 
- nakup vozila za občinsko redarstvo (16.700 EUR), 
- obnova fasade na občinski upravni stavbi in kletnih prostorov (29.600 EUR), 



- investicijska sredstva za vzdrževanje obeh šol (35.800 EUR), 
- največjo investicijo - novogradnje vrtca v Frankolovem (1.607.000 EUR), 
- ureditev tal in ogrevanje telovadnice v Frankolovem (38.000 EUR), 
- investicija v ureditev parkirišča pri pokopališču v Vojniku ter ureditev E-katastra 

pokojnikov (19.400 EUR), 
- - izgradnja javne razsvetljave (20.600 EUR) 
- asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih (168.600 EUR), 
- rekonstrukcija Kašove ulice (6.500 EUR), 
- prva faza rekonstrukcije Keršove ulice (133.200 EUR),  
- rekonstrukcija lokalne ceste Pristava – Bezovica (166.800 EUR), 
- projektna dokumentacija za rekonstrukcijo mostu Kaplja – Višnja vas (9.200 EUR), 
- rekonstrukcija mostu Plože-Hrenova, pri Pozjak (47.000 EUR), 
- dokumentacija za izgradnjo pločnika Vojnik – Gmajna (16.100 EUR), 
- izgradnja kanalizacije Dol pod Gojko (20.800 EUR), 
- pričetek izgradnje kanalizacije v smeri Nova Cerkev - Polže - Razdelj (7.900 EUR), 
- investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture odlagališča za odpadke in nove 

infrastrukture RCERO iz sredstev amortizacije oz. najemnine podjetja Simbio d.o.o. 
(36.700 EUR), 

- investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav, kanalizacij in vodovodnih sistemov iz 
sredstev amortizacije oz. najemnine VO-KA d.o.o. (377.800 EUR), in sicer obnova 
vodovoda in kanalizacije v Kaševi in Keršovi ulici, obnova vodovoda pod Hudinjo – 
odcep za Polže, prevzem lokalnega vodovoda Nova Cerkev, obnova vodovod. 
sistema Bezenškovo Bukovje, Ilovca in povezava na Globoče, prenos v upravljanje in 
obnova vaškega vodovoda Čreškova, obnova mehanske stopnje čiščenja čistilne 
naprave v Škofji vasi ter obnova kanalizacije Razdelj 

- izgradnja vodovoda Beli Potok (207.900 EUR), 
- pričetek izgradnje vodovoda v Trnovljah (70.200 EUR), 
- dokončanje izgradnje vodovoda v Brdcah (63.600 EUR), 
- izgradnja vodovoda v Rovah (17.200 EUR),  
- investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov (22.700 EUR), 
- nakupi zemljišč (22.500 EUR), 
-  nakup objekta Skvoš (235.000 EUR), 
- sredstva za odmere in cenitve oz. urejanja lastništva zemljišč, predvsem cest   

(26.500 EUR), 
- investicijski transfer za nakup gasilske ploščadi PGD Vojnik (148.000 EUR) in  
-          sanacijo plazu na cesti Gojka (221.064 EUR EUR, sofinanciralo pa je  Ministrstvo za 
okolje in prostor, 175.700 EUR) in sanacije plazu na brežini pod cesto v smeri Socka-
Čreškova (pri Špegelj 47);  (61.800 EUR, Ministrstvo za okolje in prostor pa je sofinanciralo 
dela v višini 42.000 EUR). Pogoje za pridobitev sredstev s strani MOP-a je porabljena 
proračunska rezerva v višini 87.000 EUR, katere poročilo je sestavni del zaključnega računa. 
 
Račun finančnih terjatev in naložb: 
Občina Vojnik je imela realizirane izdatke v računu finančnih terjatev in naložb v višini 46.000 
EUR za dano posojilo do Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik za nakup avtomobila z 
dvižno ploščadjo.   
 
Račun financiranja: 
Iz računa financiranja je razvidno, da se je Občina Vojnik v letu 2020 zadolžila v višini 
1.113.693 EUR in odplačala dolg v višini 250.740 EUR.  
 
Občina Vojnik se je v letu 2020 dolgoročno (15 let) zadolžila pri Eko skladu za 1.000.000 
EUR in pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 113.700 EUR v skladu s 
23. členom Zakona o financiranju občin, oboje za namen izgradnje vrtca v Frankolovem.  
V letu 2020 je Občina Vojnik odplačala glavnice kreditov v skupni višini 250.700 EUR. 



Pogodbeno stanje na dan 31.12.2020 obstoječih posojil je v skupni višini 2.930.800 EUR. V 
letu 2020 smo plačali za 5.200 EUR obresti od teh kreditov.  
 
Do 31.12.2020 smo poravnali skoraj vse obveznosti, ki so zapadle do tega roka. Neplačane 
obveznosti za leto 2020 so v višini 698.000 EUR so razvidne iz posebnega dela zaključnega 
računa (stolpec neplačani odhodki 2020). Med neplačanimi obveznostmi so zajeti računi, ki 
so prejeti v decembru in zapadejo v januarju ter tudi tisti, ki so prejeti v januarju in februarju 
tega leta ter se nanašajo na proračunsko leto 2020.  
 
Pri večjih odstopanjih konec leta bi izpostavila povečanje terjatev do države iz 30.700 EUR 
konec leta 2019 na 740.000 EUR na dan 31.12.2020 (terjatev za vrtec do EKO sklada in za 
dodatke 525.000 EUR in 170.000 vezano za epidemijo COVID za (namesto plačila staršev, 
dodatki plače javni zavodi in civilna zaščita).  
 
V uvodu sem povedala, da znaša presežek prejemkov nad izdatki proračuna v višini 204.400 
EUR. Upoštevajoč presežke preteklih let znaša skupaj kumulativni presežek 2.463.000  EUR 
in se kot sredstva na računu oz. depozitna sredstva prenese v leto 2021, kar se je 
upoštevalo pri sprejemu rebalansu proračuna.  
 
Egidij Čretnik, predsednik Odbora za finance in občinsko premoženje je povedal, da je 
zaključni račun obravnaval tudi odbor in nanj nima pripomb ter ga predlaga v sprejem. 
 
Jakob Jakop je vprašal, ali je občina prejela kakšna sredstva od zavarovalnice zaradi izliva 
vode v telovadnici Frankolovo, župan je povedal, da cca. 50.000 EUR.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet občine Vojnik na svoji 17. redni seji dne 15.4.2021 sprejme Zaključni 
račun proračuna Občine Vojnik za leto 2020. 
 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI:0 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 8. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje občine Vojnik 
 
Anton Kosem, predsednik Odbora za okolje in prostor ter komunalo je povedal, da  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. 
 
Osnutek odloka je obravnaval Odbor za Okolje in prostor ter komunalo in ga predlagal v 
sprejem občinskemu svetu Občine Vojnik, ki ga je v osnutku sprejel. Predlog odloka je 
obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za finance in občinsko premoženje. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet občine Vojnik je na svoji 17. redni seji dne, 15.4.2021  sprejel Odlok o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 
območje Občine Vojnik 
 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI:0 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 9. Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim  
premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 
 
Egidij Čretnik, predsednik Odbora za finance in občinsko premoženje je povedal, da je  
odbor obravnaval predloge razpolaganja/pridobivanja nepremičnega premoženja Občine 
Vojnik za leto 2021 in izvzeme iz splošne rabe. 
 
1. Stranka je podala predlog za menjavo cestne parcele 1052/5, k.o. 1062 Male Dole (79 
m2), katere lastnica je in predstavlja del nekategorizirane ceste  v Malih Dolah, za parc. št. 
1772/3 in 1772/2, obe k.o. Male Dole (skupaj 47m2), v splošni rabi, ki v naravi predstavljata 
travnik in mejita na parcele v lasti stranke. 
 
2. Stranka je podala predlog za odkup parcele 1524/4, k.o. 1061 Višnja vas (173 m2), ki je v 
splošni rabi in predstavlja del dvorišča med gospodarskimi poslopji stranke. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
1.Občinski svet Občine Vojnik na 17. seji dne 15.4.2021 sprejme Dopolnilni sklep o 
letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik 
za leto 2021. 
2.Občinski svet Občine Vojnik, na 17. seji, dne 15.4.2021 izvzame iz družbene lastnine 
v splošni rabi zemljišča s parcelami, navedenimi v prilogi in predlaga vknjižbo 
lastninske pravice na Občino Vojnik.  
 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI:0 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
 



 

Ad 10. Poročilo o notranji reviziji informacijskih sistemov v Občini Vojnik 

Mojca Skale je povedala,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 notranje 

revizijsko 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 2020 se je pričela izvedba notranje revizije informacijskih sistemov, ki se je zaključila z 

izdajo končnega poročila v januarju 2021. Revizijo je opravilo podjetje KIK IT, Patrik Godec 

s.p. iz Celja pod vodstvom preizkušenega revizorja informacijskih sistemov@CISA Patrika 

Godca. Revizija je bila opravljena v skladu s standardom ISO27002:2013. Prejeli smo oceno 

dobro, kar pomeni, da kontrole ustrezno zajemajo vsa tveganja in verjetno delujejo učinkovito 

z nekaterimi pomanjkljivostmi, ki zmerno vplivajo na delovanje ključnih zahtev. Priporočila so 

bila oblikovana, tako da je potrebno nekatere pomanjkljivosti še odpraviti.  

 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021 sprejme informacijo o 

Poročilu notranje revizije informacijskih sistemov Občine Vojnik, ki je bila izvedena 

konec leta 2020.  

 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI:0 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 

Ad 11. Soglasje za prenos pooblastila za potrjevanje investicijske dokumentacije 

Župan je pojasnil, da Občina Vojnik mora ob prijavi na različne razpise za sofinanciranje 

investicijskih projektov priložiti investicijski dokument, ki ga mora potrditi investitor oziroma z 

njegove strani imenovana strokovna komisija za pregled in presojo investicijske 

dokumentacije. V izogib temu, da bi zahtevano dokumentacijo posebej posredovali v 

obravnavo občinskemu svetu, je Občinski svet Občine Vojnik na 3. redni seji dne, 20. 12. 

2018, sprejel sklep, da pooblašča župana  Občine Vojnik g. Branka Petre in od njega 

imenovano strokovno komisijo, da potrjuje investicijske dokumente za investicije, ki so 

uvrščene v Načrt razvojnih programov oziroma v Proračun Občine Vojnik. Strokovna 

komisija, ki ocenjuje investicijski dokument, oceni ali je investicija primerno prikazana in 



izvedljiva, kot je prikazano v investicijskem dokumentu ter da so podatki in informacije 

zadostni, da se lahko pričakuje učinke kot so predvideni.  

Glede na razpise, kjer se prijavljamo konzorciji občin je racionalno, da lahko župan, kadar ni 

Občina Vojnik vodilna občina, pooblastilo za potrjevanje investicijske dokumentacije prenese 

na vodilno občino konzorcija.  

 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik je na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021, soglaša, da lahko 
župan Branko Petre pooblastilo za potrjevanje investicijske dokumentacije pri prijavah 
konzorcijev občin, prenese na vodilno občino konzorcija, da potrjuje investicijske 
dokumente za investicije, ki so uvrščene v Načrt razvojnih programov oziroma v 
Proračun Občine Vojnik.  
 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI:0 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 12. Predlogi kandidatov za sodnike porotnike potrjevanje investicijske 
dokumentacije  
 
Janko Čepin, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, 
da je Okrožno sodišče v Celju objavilo v novembru 2020 prvi 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.   
Na prvi poziv je Občinski svet na decembrski seji že predlagal naslednje kandidate: Marijo 
Sodin iz Nove Cerkve, Franca Korošca iz Ivence, Marijo Železnik iz Verpet in Igorja Rotarja 
iz Dola pod Gojko.  
 
V začetku aprila je Okrožno sodišče v Celju objavilo ponovni javni poziv predstavniškim 
organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Celju, 
za dodatno predlaganje kandidatov za sodnike porotnike za mandatno obdobje 2021-2026, 
saj v prvem krogu niso zbrali zadostnega števila kandidatov (v prilogi št. 1).  
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Občine Vojnik) je 9. 4. 
2021 pozval občanke in občane ter interesna združenja preko občinske spletne strani,  da 
podajo predloge za kandidate do srede 14. 4. 2021 do 15.00 (priloga št. 2). Prejeli smo dva 
predloga s soglasji;  za Albino Ločnikar iz Stražice in za Darinko Stagoj iz Višnje vasi. Po e-
pošti prejmete oba predloga.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021, predlaga naslednji 
kandidatki za sodnici porotnici: 

- Albino Ločnikar iz Stražice, Frankolovo in 
- Darinko Stagoj iz Višnje vasi, Vojnik  

 
NAVZOČIH: 17 
ZA: 17 
PROTI:0 
SKLEP JE BIL SPREJET 

 



Ad 13. Poročilo o delu občinske uprave 

Župan je povedal, da so naslednje seje OS predvidene za 27.5. in 9.9. Mojca Skale je 

svetnike seznanila s kadrovskimi zadevami, župan je povzel glavne projekte.  

Ad 14. Poročilo o delu odborov in komisij 
 
Predsedniki so podali poročila o delu odborov in komisij.  
 
Ad 15. Vprašanja in pobude svetnikov 
 
Janko čepin je izpostavil, da je del zelo prometne ceste v centru Vojnika že dalj časa zaprte, 
župan je pojasnil problematiko. Jakob Jakop je izpostavil, kdo ureja pohodne poti po občini, 
nekatere so neurejene. Predlagal je, da je naslednja seja v telovadnici Frankolovo in da se 
pogleda Vrtec Frankolovo. Samo Kunej je povprašal, kako je s pridobivanjem služnosti za 
kolesarske, župan je povedal, da potekajo pogovori, vendar so težave. Vida Podergajs je 
povedla, da je bila dražba bloka v Vojniku neuspešna, bo še ena v mesecu maju. Jakob 
Jakop je predlagal, da se ne sprejme dvoletni proračun, ampak enoletni, saj je drugo leto 
volilno leto. Župan meni drugače, odločitev pa bo na svetnikih. Župan je še povedal, da je 
epidemiološka slika slaba, ko bo mogoče, predlaga, da se občani odločijo za cepljenje.  
 
Seja je bila končana ob 20.50. 
 
Zapisala:                                                                            
Tanja Golec Prevoršek                                                            Branko Petre 
                                                                                                      Župan 
                                                                                                Občine Vojnik 
 
 


