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ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik,
ki je bila v četrtek, dne 27.5. 2021, ob 18. 00 uri
v večnamenski dvorani (telovadnici) na Frankolovem
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Seja je bila sklepčna, ob otvoritvi seje je bilo prisotnih 17 svetnikov, upravičeno odsoten
Janko Čepin.
Drugi prisotni: ad 3 ravnateljica Vrtca Mavrica ga. Simona Žnidar in računovodkinja vrtca ga.
Rosanda Videnšek, predsednik NO g. Beno Podergajs, predstavniki občinske uprave: Mojca
Skale, Irena Špegel Jovan, Boštjan Švab, 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.
Svetniki so soglasno, s 17 glasovi, sprejeli predlagani
DNEVNI RED:
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
Ad 1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik
Župan je povzel zapisnik in sprejete sklepe 17. redne seje občinskega sveta Občine Vojnik.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 18. redni seji dne 27.5.2021 potrdi zapisnik 17. redne
seje občinskega sveta Občine Vojnik.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI: nihče
SKLEP JE BIL SPREJET

Ad 2. Mnenje o kandidatki za delovno mesto ravnateljice Osnovne šole Vojnik
Samo Kunej, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
povedal, da je Svet Zavoda Osnovne šole Vojnik (v nadaljevanju OŠ Vojnik) razpisal delovno
mesto ravnatelja OŠ Vojnik. Sedanja ravnateljica Olga Kovač se bo upokojila z 31. 8. 2021.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Določbe 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI –
UPB5, Uradni list RS, št. 126/07 – prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek,
65/09 – popravek, 20/11, 40/12-ZUJF. 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16,
49/16, 25/17 -ZVaj) določajo postopek za imenovanje ravnatelja.
Pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja/ravnateljico si mora svet Zavoda OŠ Vojnik o
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
- mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora
- mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javna šola sedež
- mnenje sveta staršev.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen
predlog za imenovanje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o
imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o
imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
Svet zavoda OŠ Vojnik je dne, 10. 5. 2021 (prejeto 12. 5. 2021), pozval Občino Vojnik, da
poda mnenje o kandidatki Nataši Čerenak iz Dobrne za delovno mesto ravnateljice javnega
zavoda. Osnovna šola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ureditev ureja Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Občina Vojnik mora svoje obrazloženo
mnenje podati v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, sicer lahko svet zavoda
odloči brez tega mnenja.
Po zaključku javnega razpisa za ravnatelja OŠ Vojnik je Svet zavoda na seji izvedel pregled
prispelih vlog.
V zakonitem roku razpisa so prejeli eno prijavo in sicer vlogo sedanje pomočnice ravnateljice
Nataše Čerenak.
Prilagamo prijavo na razpis kandidatke s programom vodenja in razvoja Osnovne šole
Vojnik, ki ga je k prijavi priložila kandidatka.
V skladu z 58. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga kandidate oz. daje predloge in pobude v zvezi s
kadrovskimi vprašanji, Občinskemu svetu Občine Vojnik.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 14. redni seji dne, 18. 5.
2021, soglasno predlagala, da Občinski svet Občine Vojnik sprejme naslednji SKLEP:
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI – UPB5 Uradni list RS št. 126/07, 36/08, 58/09, 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16) in 19.
člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/16) Občinski svet
Občine Vojnik na 18. redni seji dne 27. 5. 2021, daje pozitivno mnenje kandidatki
Nataši Čerenak iz Dobrne k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Vojnik. Pozitivno
mnenje je dano na podlagi kandidatkinega celovitega in vsebinsko pestrega programa
vodenja zavoda, dolgoletnih pozitivno ovrednotenih delovnih izkušenj v šolstvu in
dobrega poznavanja okolja poslovanja šole.

NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI: nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 3. Sprememba Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje
v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji
Lidija Eler Jazbinšek, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je povedala, da je
Občinski svet občine Vojnik na svoji 6. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejel sklep o
spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu
Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji, ki se je nanašal na
spremembo cen vrtca od 1.7.2019 naprej.
Ravnateljica Vrtca Mavrica ga. Simona Žnidar in računovodkinja vrtca ga. Rosanda Videnšek
sta pojasnili, da je Vrtec Mavrica Vojnik v mesecu aprilu 2021 na podlagi Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št.
97/03), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 77/05/120/05, 93/15 in 59/19) ter
usklajevanja plač v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
(Ur.l. RS št. 80/2018) naredil preračun ekonomskih cen za programe v vrtcu. Izkazalo se je,
da bi bilo potrebno cene programov za prvo starostno obdobje povišati za 6%, za drugo
starostno obdobje in kombinirani oddelek pa povišati za 4%. Vsi izračuni so v prilogi. Odbor
za družbene dejavnosti je predloge povišanja obravnaval na svoji 9. redni seji 17.5.2021 in
sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu povišanje cen za vsa starostna obdobja za 3%.
Stari in novi (popravljeni) izračuni so bili v gradivu. V razpravi je Anton Kosem povprašal,
kakšen je delež tistih, ki ne poravnajo svojih obveznosti, nakar je računovodkinja vrtca
odgovorila, da je delež nekje 5%. Pri nekaterih se dogovorijo za obročno plačilo, za nekatere
terjatve pa je potrebno vložiti tudi izvršbe. Župan je pojasnil, da 25% delež plačila nosijo
starši, ostalo plača občina. Majda Krošelj je vprašala, kdo krije stroške usposabljanj za
otroke s posebnimi potrebami, nakar je ravnateljica povedala, da je to strošek vrtca. Vedno
več je otrok s posebnimi potrebami, prav je, da se primanjkljaji čim prej odpravijo, zato vsem
otrokom najdejo ustrezno pomoč.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 9. redni seji dne 17. 5. 2021 obravnaval nove
cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik in predlaga občinskemu
svetu občine Vojnik, da potrdi sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih
cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in
počitniški rezervaciji, ki se v prvem členu nanaša na cene programov.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 4. Potrditev cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Vojnik
Lidija Eler Jazbinšek, predsednica Odbora za družbene dejavnosti je povedala, da je Dom ob
Savinji Celje – Center za pomoč na domu pripravil predlog nove ekonomske cene in
prispevka uporabnika, ki naj bi veljala od januarja 2021 dalje. Prilagamo njihov izračun
stroškov storitve pomoč družini na domu in obrazložitvijo nove cene.

Po novem predlogu Doma ob Savinji Celje – Centra za pomoč na domu znaša ekonomska
cena za pomoč na domu od ponedeljka do sobote 21,82 € (do sedaj 21,12 €), za dan nedelje
28,07€ (do sedaj 26,38 €) in na dan praznika 30,14 € (do sedaj 28,12 €), predlog Odbora za
družbene dejavnosti za prispevek uporabnika pa znaša 5,50 € (do sedaj 5,00 €).
Uskladitev cene je potrebna zaradi sprememb zakona o minimalni plači, ki od 1.1.2021
znaša 1.024,24 € (prej 940,58). Hkrati se od 1.1.2020 dodatki, določeni z zakoni in drugimi
predpisi ter kolektivnimi pogodbami, ne vštevajo v minimalno plačo.
Iz priloženega gradiva je bilo razvidno, katere zakonske spremembe, ki vplivajo na izračun
stroškov pomoči na domu so upoštevali.
Glede na trenuten obseg izvajanja pomoči na domu v Občini Vojnik predstavlja sprememba
cene storitve pomoči na domu, ob spremembi prispevka uporabnika iz 5,00 € na 5,50 €, za
Občino Vojnik dodaten strošek v višini 1.671,40 € na leto. Z izvajalcem storitve pomoči na
domu, Domom ob Savinji Celje – Centrom za pomoč na domu imamo sicer za leto 2021
sklenjeno pogodbo v višini 150.000€. Občina pa trenutno doplačuje (na podlagi odločb CSD)
dvema uporabnikoma tudi del, ki ga sicer plača uporabnik sam.
Potrebno je poudariti, da storitev pomoč na domu v naši občini teče odlično, uporabniki so
zadovoljni. Storitev pomoč na domu predstavlja za uporabnike alternativo namestitvi v
institucionalnem varstvu, saj jim omogoča, da kljub zdravstvenim in drugim težavam ostanejo
čim dalj časa v domačem okolju, za Občino pa je ta oblika socialno varstvene storitve tudi
cenovno bolj ugodna kot institucionalno varstvo.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik potrdi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu, ki jih je oblikoval izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje - Center za pomoč na
domu, v višini 21,82 € na uro (od ponedeljka do sobote), 28,07 € na uro za nedeljsko
uro in 30,14 € na uro na dan praznika. Ob upoštevanju subvencije Občine Vojnik je
prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu 5,50 €. Ta sklep se
začne uporabljati 1. 6. 2021.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 5. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamezni poselitvi
Anton Kosem, predsednik Odbora za okolje in prostor ter komunalo je predstavil opis
postopka lokacijske preveritve. Lokacijska preveritev je novost, ki jo omogoča Zakon o
urejanju prostora; ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17). Zakonodajalec je z njo želel poleg
splošnih uveljavljenih instrumentov urejanja prostora, ki veljajo za dolgotrajne in toge, v
določeni meri doseči prožnost v prostorskem načrtovanju in uvedel možnosti prilagajanja
konkretnim investicijskim potrebam. Lokacijska preveritev je instrument, s katerim se preveri
ustreznost individualnih namer za posege v prostor in omogoči manjši odstop od že sprejetih
pravil urejanja prostora.
Namen in postopek lokacijske preveritve obravnava ZUreP-2 v poglavju 2.5 (127. člen - 133.
člen). Najpogostejša oblika lokacijskih preveritev je povečanje območja stavbnega zemljišča
na posamični poselitvi. Osnovni pogoj za možnost izvedbe lokacijske preveritve za
povečanje območja stavbnega zemljišča je, da je obstoječe stavbno zemljišče v veljavnem
občinskem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: OPN) opredeljeno s podrobnejšo namensko

rabo stavbnega zemljišča kot »posamična poselitev«. V grafičnem delu OPN je »posamična
poselitev« označena s kratico »A« – površine razpršene poselitve.
Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je določena v OPN,
poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar povečanje ne sme preseči 600 m2 glede
na izvorno določen obseg stavbnega zemljišča v OPN, ne glede na število izvedenih
lokacijskih preveritev.
Skladno z določbami ZUreP-2 mora pobudnik pobudi, ki jo odda na Občino priložiti Elaborat
lokacijske preveritve, v katerem se utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2 in
prostorskimi izvedbenimi akti. Elaborate lokacijskih preveritev izdelujejo različni prostorski
načrtovalci in si ga pobudniki oziroma investitorji prosto izberejo na trgu.
Občina po prejemu pobude opravi preveritev le te in nato pozove relevantne nosilce urejanja
prostora k podaji mnenja o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve in pridobi njihova
mnenja.
Občina pripravi javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve, ki mora trajati vsaj
15 dni. O javni razgrnitvi mora pravočasno pisno obvestiti tudi lastnike zadevnega zemljišča
in vseh sosednjih zemljišč.
Po zaključki javne razgrnitve Občina prouči morebitne pripombe in predloge javnosti do
elaborata lokacijske preveritve ter zavzame stališča, ki so sestavni del gradiva za obravnavo
na občinskem svetu. Občina pripravi gradivo in predlog sklepa o lokacijski preveritvi za
obravnavo in odločanje na občinskem svetu. Sprejet sklep o lokacijski preveritvi se objavi v
uradnem glasilu ter pošlje na Upravno enoto in Ministrstvo, pristojno za prostor.
Investitor tega postopka lokacijske preveritve je na občino podal pobudo z elaboratom
lokacijske preveritve. Občina je zaprosila Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za
prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in ostale nosilce urejanja prostora za izdajo mnenja k
elaboratu.
Občina je prejela pozitivna mnenje skupaj z identifikacijsko številk prostorskega akta v zbirki
prostorskih aktov (ID: 2245). Javna razgrnitev je potekala od 29.3.2021 do 15.4.2021. V času
javne razgrnitve ni bila podana nobena pripomba.
Glede na vse navedeno je postopek lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 1173/2, 1173/4, 1173/5, 1178, 1185, 1186/1,
120017 vse k.o. Šmiklavž (1072) izveden skladno z zakonodajo in se predlaga v sprejem
Občinskemu svetu. O osnutku odloka je razpravljal tudi odbora za Okolje in prostor ter
komunalo. Župan pa je pojasnil, da je takšna lokacijska preveritev novost v zakonodaji.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Vojnik je na svoji 18. redni seji dne, 27.5.2021 sprejel Sklep o
lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi
na parc. št. 1173/2, 1173/4, 1173/5, 1178, 1185, 1186/1, 1200/17 vse k.o. Šmiklavž (ID:
2245)
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Vojnik
Anton Kosem, predsednik Odbora za okolje in prostor ter komunalo je povedal, da je Odbor
za okolje in prostor ter komunalo obravnaval predloge sprememb o kategorizaciji občinskih
cest.
Boštjan Švab, strokovni sodelavec za komunalo je povedal, da predlogi na novo določajo
kategorizacijo občinskih javnih cest, uskladitev kategorizacije cest z dejanskim stanjem

potekov cest v naravi, krajšanje kategorizacije cest, podaljšanje kategorizacije cest,
spremembe oštevilčenja že kategoriziranih cest. Povedal je, da na pobudo Krajevnih
skupnosti so
bili obravnavani novi predlogi za kategorizacijo javnih poti. Zaradi
neusklajenosti veljavnega občinskega Odloka, osi občinskih cest in stanja v naravi smo
uskladili Odlok o kategorizaciji občinskih cest z digitalnimi osmi cest.
PREDLOG SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Vojnik na 18. seji dne 27.5.2021 sprejme osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 7. Poročili Nadzornega odbora in plan dela za 2021
Predsednik Nadzornega odbora Občine Vojnik g. Benedikt Podergajs je predstavil poročilo o
opravljenem nadzoru »Pregled financiranja dodatnega programa v letu 2018 v Osnovni šoli
Vojnik in Osnovni šoli A. B. Frankolovo«, za kar je bil opravljen nadzor v letih 2019-2020.
Nadzorni odbor ga je kot osnutek obravnaval v oktobru 2020, končna potrditev poročila pa je
bila na seji nadzornega odbora dne, 10.5.2021.
Priloženo je tudi poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Vojnik za leto 2020 in program
dela za leto 2021, s katerimi nadzorni odbor informira župana in občinski svet.
Župan se je zahvalil za podana poročila in priporočila Nadzornega odbora.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik je na svoji 18. redni seji, dne 27. 5. 2021, seznanjen s
poročilom o pregledu nadzornega odbora »Poročilo o pregledu financiranja dodatnega
programa v letu 2018 v Osnovni šoli Vojnik in Osnovni šoli A. B. Frankolovo« ter
poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Vojnik za leto 2020 in programom dela
Nadzornega odbora Občine Vojnik za leto 2021.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:0
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 8. Zagotovitev sredstev za sofinanciranje prireditev izjemnega pomena za leto
2021/2022
Župan Branko Petre je pojasnil, da Občina Vojnik sofinancira na podlagi javnih razpisov
programe in aktivnosti društev na področju turizma, razvoja podeželja in kulture. Poleg teh
aktivnosti pa občina sofinancira tudi dogodke, ki so izjemnega pomena. Po številu
prebivalcev in pomembnosti dogodkov so izjemnega pomena za občino Vojnik naslednje
prireditve:
 Božični Vojnik, KS Vojnik
 Ostanimo prijatelji, KS Frankolovo
 Pustni karneval, KS Nova Cerkev.
V proračunu za leto 2021 smo glede na priporočila računskega sodišča o načinu
transparentne porabe proračunskih sredstev za namen sofinanciranja večjih prireditev, ki so
izjemnega pomena za promocijo občine Vojnik, izvedli javni poziv.

Glede na to, da proračun za leto 2022 še ni sprejet, javni poziv za sofinanciranje v letu 2022
pa bo objavljen predvidoma meseca septembra 2021, je potrebno sprejeti sklep o zagotovitvi
sredstev za ta namen na proračunski postavki 4090131 – promocijski turistični dogodki v
višini 24.500 EUR v okviru proračunskega uporabnika OU - gospodarstvo s turizmom.
Občinskemu svetu predlagamo, da občinska uprava v letu 2021 pripravi javni poziv za
sofinanciranja v letu 2022 v skupni višini 24.500 EUR za izvedbo naslednjih promocijskih
turističnih dogodkov iz PP 4090131 – promocijski turistični dogodki z zneski sofinanciranja:
Dogodek

Predlog višine sofinanciranja

Božični Vojnik, KS Vojnik

15.000 EUR

Ostanimo prijatelji, KS Frankolovo

3.000 EUR

Pustni karneval, KS Nova Cerkev
4090131 Promocijski turistični
SKUPAJ

dogodki

6.500 EUR
skupaj 24.500 EUR

V razpravi so svetniki razpravljali o financiranju tovrstnih prireditev. Dušan je povedal, da je
vesel, da so te prireditve prepoznane kot prireditve posebnega pomena, predlagal pa je, da
se določi, da je potrebno predložiti račune in se po izvedbi prireditve ovrednotijo. Predlaga,
da je v bodoče razpis in se sredstva delijo po merilih. Župan je pripomnil, da to ni
sofinanciranje dela društev, ampak sofinanciranje treh prireditev izjemnega občinskega
pomena. Jakob Jakop prav tako predlaga, da se na podlagi finančnega poročila delijo
sredstva. Lidija Eler Jazbinšek je povedala, da je članica komisije, ki pregleduje
dokumentacijo, kateri mora biti priložen tudi finančni načrt. Župan je predlagal, da se opravi
javni poziv, po opravljeni prireditvi je potrebno predložiti poročilo o prireditvi in o porabi
finančnih sredstev.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 18. redni seji, dne 27.5.2021, sprejme sklep, da se v
letu 2022 zagotovijo sredstva na proračunski postavki 4090131 – promocijski turistični
dogodki v višini 24.500 EUR ter, da občinska uprava izvede javni poziv za izvedbo
sofinanciranja promocijskih turističnih dogodkov za naslednje pomembne prireditve:
Božični Vojnik v višini 15.000 EUR, Ostanimo prijatelji v višini 3.000 EUR in Pustni
karneval v višini 6.500 EUR.
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 in izvzem iz splošne rabe
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, kot je navedeno v prilogi.
1.Predsednik Odbora za finance in občinsko premoženje je predlog za nakup poslovnih
prostorov na naslovu Celjska cesta 14, Vojnik umaknil zaradi ponovne obravnave na odboru.
2. Predlogi menjav, prodaj in izvzema iz splošne rabe
a. Stranka je podala predlog za menjavo cestne parcele 597/4, k.o. 1053 Loka (221 m2),
katere lastnica je in predstavlja del kategorizirane ceste na Frankolovem FRANKOLOVO-

PINTER-KOLAR (STRA*) z oznako JP-965941-0073, za parc. št. 1138/17 k.o. Loka (skupaj
152m2), v splošni rabi, ki v naravi predstavlja dovozno cesto do strankinih parcel.
b. Stranka je podala predlog za menjavo cestnih parcel 266/2 (22m2), 265/2(26m2),
267/5(20m2) in 262/2(11m2) za parcelo, ki bo na novo odmerjena na parc. 265/1 (tam
dejansko poteka nova splošna raba), katerih lastnica je, za parcelo 534/5, k.o. Dol, v splošni
rabi, ki je opuščena pot in v naravi predstavlja travnik.
c. Stranka je podala predlog za menjavo dela splošne rabe s parc. št. 534/3 k.o. Dol
(potrebna še odmera v velikosti do 59 m2) za cestne parcele 298/4 (22m2), 302/4 (37m2).
č. Stranke predlagajo menjavo svojih parcela 562/2 (71 m2), 564/2 (52 m2), 556/4 (1 m2),
555/7 (20 m2), 554/3 (71 m2), 555/5 (12 m2), 569/6 (199 m2), 561/10 (18 m2), 589/3 (162
m2), 590/3 (517 m2), 593/1 (24 m2), vse k.o. Čreškova, po katerih poteka kategorizirana
cesta, za parcele 821/3, 821/4 in 821/6, k.o. Čreškova, ki so v naravi opuščena pot oz.
travnik.
d. Stranka je podala predlog za menjavo cestne parcele št. 630/7, k.o. Novake za parc. št.
1546/2, k.o. Višnja vas, ki je v splošni rabi.
PREDLOG SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Vojnik na 18. seji dne 27.5.2021 sprejme Dopolnilni sklep o
letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2021.
2.Občinski svet Občine Vojnik, na 18. seji, dne 27.5.2021 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
3. Občina Vojnik in občanka R.M. sta solastnika nepremičnine v centru Vojnika, na kateri je
stanovanjska stavba. Streha objekta je dotrajana, pred kratkim je s strehe padala kritina na
cestišče, ki leži ob stavbi. Občina Vojnik je zaščitila cestišče in postavila prometno
signalizacijo, tako da se zaščiti življenje in lastnina, vendar to ni trajna rešitev. Ker je zaradi
postavitve prometne signalizacije občina prejela kar nekaj vprašanj občanov, da je oviran
promet na tem delu, smo pridobili predračune, da bi zavarovali cestišče pred padajočo opeko
na drug način in sicer bi na streho postavili snegolove. Predvideni stroški popravila strehe za
oba lastnika: Nabava in montaža tračnih snegolovov (za zaustavitev zlomljenih strešnikov)
1.401,60 EUR zamenjava poškodovanih strešnikov ca. 500,00 EUR varnostni načrt: 146,40
EUR, skupaj 2.048,00 EUR. Odbor za finance in občinsko premoženje je na 13. redni seji
dne 25.5.2021 obravnaval zadevo in sprejel sklep, da občina opravi sanacijo, povračilo
deleža stroškov pa zahteva od solastnice. S problematiko je seznanjen tudi Center za
socialno delo.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik je na 18.redni seji dne 27.5.2021 sprejel sklep, da občina
opravi nujno sanacijo strehe na kritičnem objektu, povračilo deleža stroškov pa
zahteva od solastnice.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:0
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 10. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2021-2024 s projekti rekonstrukcij cest

Župan Branko Petre je povedal, da s sprejetjem rebalansa proračuna za leto 2021 so se na
proračunski postavki 4040202-asfaltiranje cest zagotovila dodatna sredstva v višini 320.000
EUR, tako da je vrednost v rebalansu proračuna v višini 400.000 EUR in sicer za KS Vojnik v
višini 165.000 EUIR, KS Nova Cerkev v višini 135.000 EUR in KS Frankolovo v višini
100.000 EUR.
Navedena sredstva so opredeljena v načrtu razvojnih programov (NRP) OB 139-19-0023
Asfaltiranje cest v letih 2020-2021. V okviru tega projekta se izvajajo predvsem asfaltiranja
makadamskih cest po predlogih krajevnih skupnosti in preplastitve manjšega obsega
(manjše vrednosti). Investicijo v cestno infrastrukturo izvajamo, ko je ta odmerjena in so
urejena pravna razmerja (cesta mora biti prenešena na Občino Vojnik), cesta pa mora biti
tudi kategorizirana in voditi do vsaj štirih stanovanjskih objektov.
Glede na to, da ob sprejemu rebalansa še niso bile znane večje rekonstrukcije cest, ki se
bodo izvajale v letu 2021 oziroma niso bile znane okvirne vrednosti, predlagajo krajevne
skupnosti naslednje projekte rekonstrukcije cest, ki se umestijo v NRP 2021-2024:
13029002

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

v EUR

vrednost
projekta v
EUR

začetek
k onec
financiranja financiranja

OB139-21-0011 rekonstrukcija ceste Rakova Steza
lastna proračunska sredstva

70.000

01.06.2021 31.12.2021

0

70.000

0

0

0

OB139-21-0012 rekonstrukcija Arclinske ceste
lastna proračunska sredstva

80.000

01.06.2021 31.12.2021

0

80.000

0

0

0

OB139-21-0013 rekonstrukcija ceste Male Dole (do Žerjav)
lastna proračunska sredstva

30.000

01.06.2021 31.12.2021

0

30.000

0

0

0

0 130.000

0

0

0

OB139-19-0029 Rekonstrukcija LC Socka (cesti proti Dobrni in Frankolovem)
lastna proračunska sredstva
130.000
01.01.2020 31.12.2021

pred l.
2021

leto 2021 leto 2022 leto 2023 leto 2024

Sredstva so tako s sklepom o prerazporeditvi v višini 235.000 EUR prerazporedijo iz
proračunske postavke 4040202-asfaltiranje cest na postavko 40402021-rekonstrukcija cest v
vrednosti 787.000 EUR, kar predstavlja veljavni proračun za leto 2021.

ASFALTIRANJE CEST, PP 4040202
skupaj
Vojnik
Nova Cerkev
Frankolovo

rebalans
proračuna
2021
1
400.000
165.000
135.000
100.000

veljavni
proračun
2021
2
165.000
55.000
80.000
30.000

razlika
3 (2-1)
-235.000
-110.000
-55.000
-70.000

šifra NRP

REKONSTRUKCIJA CEST, PP 40402021

OB139-18-0005
OB139-18-0006
OB139-19-0003
OB139-19-0029
OB139-21-0011
OB139-21-0012
OB139-21-0013

skupaj
Petelinškova ul.
Cesta talcev
Keršova ul. s krožoščem
Socka (odsek proti Dobrni in Frankolovem)
Rakova Steza
Arclinska cesta
Male dole (do Žerjav)

rebalans
proračuna
2021
1
552.000
10.000
167.000
300.000
75.000
0
0
0

veljavni
proračun
2021
2
787.000
10.000
167.000
300.000
130.000
70.000
80.000
30.000

razlika
3 (2-1)
235.000
0
0
0
55.000
70.000
80.000
30.000

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 18. seji, dne 27. 5. 2021, potrdi spremembo
Načrta razvojnih programov
2021-2024 z umestitvijo naslednjih projektov in
vrednostjo plana v letu 2021: »OB139-21-0011 rekonstrukcija ceste Rakova Steza« v
vrednosti 70.000 EUR, »OB139-21-0012 rekonstrukcija Arclinske ceste« v vrednosti
80.000 EUR in »OB139-21-0013 rekonstrukcija ceste Male Dole (do Žerjav)« v vrednosti
30.000 EUR ter spremembo vrednosti izvedbe projekta v letu 2021 »rekonstrukcija LC
cest v Socki (odsek proti Dobrni in Frankolovem) ; OB139-19-0029, plan v višini
130.000 EUR.
NAVZOČIH: 17
ZA: 17
PROTI:0
SKLEP JE BIL SPREJET
Ad 11. Poročilo o delu občinske uprave
Župan je povedal, da je naslednja seja OS predvidena za 9.9., povzel je glavne projekte in
investicije v teku. Svetnike je seznanil, da je v pripravi razpis za oddajo v najem za prostore
Sokolskega doma (Skvoš) .
Ad 12. Poročilo o delu odborov in komisij
Predsedniki so podali poročila o delu odborov in komisij.
Ad 13. Vprašanja in pobude svetnikov
Anton Kosem je izpostavil, da bi občane pozvali, da naj ob državnem prazniku izobesijo
zastave. Vida Podergajs je povprašala, kako je s prodajo objekta stara šola, župan je
povedal, da s strani lastnika DUTB nimamo informacij. Marko Kračun e povprašal, ali
podjetje Marguč opravlja kakšna dela za občino, prav tako ga je zanimalo, kako je s
projektom vodovod Lindek.
Seja je bila končana ob 20.20.
Zapisala:
Tanja Golec Prevoršek

Branko Petre
Župan
Občine Vojnik

Vojnik, 17.6.2021
Številka: 032-0009-2021 (7)
ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Vojnik,
ki je bila v četrtek, dne 17.6. 2021, 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 13 svetnikov, upravičeno odsotni
Zdenka Brecl, Čretnik Egidij, Janko Čepin, Jakob Jakop, Mernik Maja.
Drugi prisotni: predstavniki občinske uprave: Mojca Skale, Urban Podergajs, 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 ter predstavil pravila dela na daljavo.
Svetniki so soglasno, s 13 glasovi, sprejeli predlagani
DNEVNI RED:

1. Predlog kandidata Občine Vojnik za člana Razvojnega sveta Savinjske
regije v obdobju 2021-2027
Ad 1. Predlog kandidata Občine Vojnik za člana Razvojnega sveta Savinjske
regije v obdobju 2021-2027
Janko Čepin, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga
Občinskemu svetu Občine Vojnik kandidata Občine Vojnik za člana Razvojnega sveta
Savinjske regije 2021 – 2027.
Pristojnost in pravna podlaga:
- 11. člen Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2);
- 6. člen Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije.
OBRAZLOŽITEV
Postopek izbora kandidatov Razvojnega sveta je določen:
1.) V Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki v 11. členu pravi:
(1) Razvojni svet regije (v nadaljnjem besedilu: svet) je organ usklajevanja razvojnih
pobud in razvojnih interesov v regiji.
(2) Člani sveta so:
- predstavniki občin,
- predstavniki gospodarskih, obrtnih in drugih zbornic ter združenj s področja
gospodarstva v regiji (v nadaljnjem besedilu: predstavniki gospodarstva) in
- predstavniki nevladnih organizacij v regiji.
Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva.
Število predstavnikov nevladnih organizacij ne sme biti večje od polovice in ne manjše od
četrtine števila predstavnikov občin. Število članov sveta in sestavo določi svet regije z
dvotretjinsko večino vseh članov. Vsakemu območju upravne enote v regiji je treba zagotoviti
najmanj enega člana sveta. Kandidate za predstavnike občin predlaga občinski svet izmed
izvoljenih občinskih funkcionarjev. Kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih
organizacij predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih organizacij, ki imajo

sedež v regiji. Glasuje se za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, če je zanjo
glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin
v regiji. Mandat sveta je enak programskemu obdobju. Člana sveta, ki med mandatom
preneha izpolnjevati pogoje za imenovanje v svet po tem zakonu, svet zamenja, ko
zamenjavo predlaga organ, ki je člana predlagal. Mandat nadomestnega člana traja od
sprejema sklepa do izteka mandata sveta.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka imenuje območno razvojno partnerstvo
v regiji, v kateri je oblikovano, in narodna skupnost v regiji, v kateri živi, po enega
dodatnega predstavnika v svet.
(4) Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta.
(5) Člani sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa
svet.
2.) V Odloku o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije, ki ga je leta 2012 sprejelo vseh
31 občin Savinjske regije, je v 6. členu zapisano: Predstavniki občin na območju upravne
enote se volijo izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Oblikovanje kandidatnih list in
postopek izvolitve ureja poslovnik občinskega sveta. Z območja upravne enote mora biti
izvoljen najmanj en predstavnik.
Postopek izbire predstavnikov občin (županov) za Razvojni svet:
Vsako območno razvojno partnerstvo (ORP) izbere 2 predstavnika funkcionarjev (županov),
ki predstavljata ORP v Razvojnem svetu. Poleg izbranih predstavnikov sta v Razvojnem
svetu tudi predstavnika obeh mestnih občin v Savinjski regiji — skupaj 12.
Območni Razvojni Svet Osrednje Celjsko za člane v Razvojni svet Savinjske regije za
programsko obdobje 2021 – 2027 s strani ORP Osrednje Celjsko predlaga:
Predstavnik
Mestne
občine Celje
Občine Laško
ORP
Osrednje
Celjsko
Občine Vojnik

Ime
in Poklic
priimek
Bojan Šrot
univ.
dipl.
pravnik
Franc
diplomirani
Zdolšek
ekonomist
Miran
Inženir
Jurkošek
gradbeništva,
diplomirani
ekonomist
Branko Petre Inženir
strojništva,
diplomirani
ekonomist

Delo, ki ga
opravlja
župan
župan
župan

župan

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. dopisni seji, ki je potekala od
9. 6. 2021 do 11. 6. 2021 soglasno (6 ZA) sprejela sklep, da predlaga Občinskemu svetu
Občine Vojnik, da določi župana Občine Vojnik Branka Petreta za člana Razvojnega sveta
Savinjske regije.
PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.
3/16) in v skladu s 6. členom Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske

regije (Uradni list RS, št. 108/11) Občinski svet Občine Vojnik na 2. izredni seji
dne, 17. 6. 2021, kot kandidata Občine Vojnik za člana Razvojnega sveta
Savinjske regije določa župana Branka Petreta za programsko obdobje 20212027.
NAVZOČIH: 13
ZA: 13
PROTI: nihče
SKLEP JE BIL SPREJET
Seja je bila končana ob 18.30.
Zapisala:
Tanja Golec Prevoršek

Branko Petre
Župan
Občine Vojnik

