
 

Datum: 20. 5. 2021 
Številka: 032-0008-2021/1 (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 

18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK,  
ki bo v ČETRTEK dne, 27. 5. 2021, ob 18. URI 

    V VEČNAMENSKI DVORANI (TELOVADNICI) NA FRANKOLOVEM 
                                         Frankolovo 11, 3213 Frankolovo 
 
Pred sejo ste ob 17.00 uri vljudno vabljeni na ogled novega Vrtca Frankolovo 
 
DNEVNI RED: 
 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti: 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik 
2. Mnenje o kandidatki za delovno mesto ravnateljice Osnovne šole Vojnik 
3. Sprememba Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske 

vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški 
rezervaciji 

4. Potrditev cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v 
Občini Vojnik 

5. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 
posamezni poselitvi 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih  
cest v Občini Vojnik 

7. Poročili Nadzornega odbora in plan dela za 2021 
8. Zagotovitev sredstev za sofinanciranje prireditev izjemnega pomena za 

leto 2021/2022 
9. Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z 

nepremičnim  premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 
10. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2021-2024 s projekti rekonstrukcij 

cest 
11. Poročilo o delu občinske uprave 
12. Poročilo o delu odborov in komisij 
13. Vprašanja in pobude svetnikov   

Branko Petre 
Župan Občine Vojnik 

Vabljeni: 
- vsi člani OS  
- ravnateljica vrtca Mavrica Vojnik, ga. Simona Žnidar 
- predsednik NO, g. Benedikt Podergajs 

   
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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