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PREDLAGATELJ: župan Branko Petre           

 
PREDLOG vključitve dodatnega ukrepa za blažitev posledic epidemije  COVID 19 v 
občini Vojnik 

 
Občina Vojnik je na svoji 11. redni seji Občinskega sveta dne, 21.5.2020 potrdila paket 
ukrepov za blažitev posledic po epidemiji COVID 19. Sledila je temu, da se pomoč 
upravičencem skupaj z ukrepi države ne podvaja oziroma, da se zajamejo tudi tisti, ki še v 
sklopu države niso bili upoštevani oz. zadosti upoštevani, hkrati pa so posledice epidemije 
zanj tudi velike. Upošteva se potrebe naših krajanov in željo po tem, da ostane društveno 
delovanje kljub krizi čim bolj živo.  
 
V naboru predlaganih ukrepov ni bilo ukrepa, in sicer Javnega poziva Občine Vojnik za 
financiranje promocijskih turističnih dogodkov za leti 2020/21 in 2021/22. Javni poziv je bil 
objavljen v jesenskem času, po objavi vseh ostalih javnih pozivov. Glede na to, da gre za 
javni poziv za sofinanciranje organizacije dogodkov večjega pomena (Božični Vojnik, Pustni 
karneval in Ostanimo prijatelji) katerega prejemniki sredstev so društva s sedežem v občini 
Vojnik in je organizacijo dogodkov prizadela razglašena epidemija, je smotrna vključitev 
dodatnega ukrepa v nabor ukrepov za blažitev posledic epidemije. Sredstva za organizacijo 
dogodkov večjega pomena so zagotovljena v proračunu občine Vojnik tako za leto 2021 in 
2022.  
 
 
Predlagana ukrepa: 
 
Javna poziva Občine Vojnik za financiranje promocijskih turističnih dogodkov za leti 
2020/21 in 2021/22 
 
Zaradi ukrepov Vlade RS za preprečevanje  epidemije Covid 19 društva niso mogla izvesti 
dogodkov za obdobje razglašene prve in druge epidemije. Predlagamo, da se  za zgoraj 
naveden javni poziv in dodelitev finančnih sredstev iz poračuna Občine Vojnik opredeli kot 
krizni dodatek. Način ocenjevanja in sofinanciranja se glede na razpisne pogoje upošteva za 
naslednji javni razpis: 
 

 Javna poziva Občine Vojnik za financiranje promocijskih turističnih dogodkov za leti 
2020/21 in 2021/22 

 
Društva se pozove, da aktivnosti izvajajo po možnosti in skladno z navodili za preprečevanje 
epidemije Covid 19. Namen ukrepa je, da društvom kljub situaciji omogočimo normalno 
organizacijo dogodkov večjega pomena (Božični Vojnik, Pustni karneval in Ostanimo 
prijatelji).  
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 19. redni seji, 9.9.2021 sprejme sklep, da v nabor 
ukrepov vključi tudi Javna poziva Občine Vojnik za financiranje promocijskih 
turističnih dogodkov Božični Vojnik, Pustni karneval in Ostanimo prijatelji) za leti 
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2020/21 in 2021/22 za neizvedene aktivnosti zaradi COVID-a 19, ki vplivajo na razpise v 
letu 2020/21 in 2021/2022 točkujejo tako kot, da so društva programe in aktivnosti del 
opravila. Dodeljena finančna sredstva oziroma del sredstev iz poračuna Občine Vojnik 
se opredelijo kot krizni dodatek. 
 
 
 
Pripravila:         Branko Petre 
Petra Pehar Žgajner  
              Župan Občine Vojnik  




