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POROČILO O DELU ODBOROV IN KOMISIJ 
 

 

 
 
 
Poročilo o delu odborov in komisij bodo na seji občinskega sveta podali predsedniki odborov 
in komisij. 
 
 
Zapisniki sej so priloženi oz. bodo posredovani naknadno. 
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OBČINA VOJNIK 

Keršova ulica 8 
3212 VOJNIK 

tel.: ++386 (0) 3 780 06 20; fax:++386 (0) 3 780 06 37 

e-pošta: obcina@vojnik.si 

internet: http://www.vojnik.si 

(OSNUTEK) 
 
 

Datum:  26. 10. 2021  
Številka: 032-0006/2019 - 14  (2)  

 
 

 

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE KOMISIJE  
ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE STRATEGIJE OBČINE VOJNIK, 

ki je bila v torek, dne 26. 10. 2021 ob 18.00 
v sejni sobi Občine Vojnik 

 

Prisotni člani komisije: Samo Kunej, Vili Hribernik, Lidija Eler Jazbinšek, Ladislav 
Jezernik, Dušan Horvat, Marjan Kovač, Anton Kosem in Mojca Skale. 
Drugi prisotni: župan Branko Petre 
Opravičeno odsoten: Janko Čepin 
 
Dnevni red: 
1. Pregled o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje.  
2. Obravnava analize stanja VIS 2020 – 2030 in predlog ukrepov.  
3. Predlog proračuna za 2022 - 2023.  
4. Predlogi in pobude. 
5. Razno. 
 
Predsednik Samo Kunej pozdravi navzoče in predlaga dnevni red, ki ga prisotni 
potrdijo. 
   
Ad 1) 
Pregled o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 4. seje 
Samo Kunej na kratko predstavi sklepe in izvršitev sklepov zapisnika 4. seje.  
Komisija za pripravo in spremljanje strategije Občine Vojnik na 5. redni seji, 
dne 26. 10. 2021 potrdi zapisnik 4. redne seje, ki je bila 2. 9. 2019.  
 
Ad 2) 
Obravnava analize stanja VIS 2020 – 2030 in predlog ukrepov.  
Samo Kunej in Branko Petre predstavita izsledke analize stanja VIS 2020 – 2030. V 
razpravi sodelujejo vsi člani komisije.  
 
 

mailto:obcina@vojnik.si
http://www.vojnik.si/
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Statistični podatki:  Skupaj 106 anketirancev  

 

Starost 

 

do 25 let:  4  

od 25 do 60 let: 73  

61 let in več: 29  

Spol 

 

Moški: 46  

Ženski:  60 

 

 

Krajevna skupnost prebivanja:  

 

KS Vojnik: 55  

KS Nova Cerkev: 32  

KS Frankolovo: 19 

 

 

 

 

Dejanski rezultati posameznih kazalnikov so večinoma boljši in imajo trend sledenja 
ciljem 2030, ocena zadovoljstva prebivalcev občine Vojnik pa je nekoliko padla za ca. 
0,20.  
Povprečno oceno ali več (najmanj 3) imajo steber Okolje (3,37), Izobraževanje (3,62) 
in Kakovost življenja (3,26).    
 
Vzrok za padec ocene zadovoljstva prebivalcev je lahko v sami izvedbi anketiranja, ki 
je bilo zaradi ukrepov NIJZ – COVID 19 samo spletno, zato člani komisije predlagajo, 
da že v letu 2022 izvedemo osebno anketiranje, če bodo dopuščale epidemiološke 
razmere.  
 

1. STEBER – GOSPODARSTVO 

Stopnja brezposelnosti je manjša 

Število tržnih dni je višje od načrtovanega. 

Število ekoloških kmetij je višje od načrtovanega. 

Prebivalci ocenjujejo ponudbo delovnih mest boljšo kot v letu 2018. 

Ponudba stanovanj, turistična ponudba in ponudba storitev imajo nižje ocene kot 

2018.  

 

Anketirani so stanje na vseh področjih ocenili podpovprečno – nižje od 3! 

ponudba delovnih mest – predvsem za izobražene 

ponudba stanovanj – premalo stanovanj, neizkoriščen blok  

turistična ponudba 

izkoriščenost kmetijskega potenciala 

ponudba storitev je slaba, predvsem šolskih pripomočkov.  

 

2. STEBER PROMET 

Zaradi narave stebra so vsi rezultati višji kot v letu 2018.  

Anketirani so namenili:  

nadpovprečno oceno 3+ parkiriščem, zimski službi, javni razsvetljavi, 

telekomunikacijam in javnemu prevozu;  

povprečno 3 kažipotom; 

podpovprečno 3- lokalnim cestam, pločnikom, sprehajalnim potem in kolesarskim 

potem! 
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Občani želijo KOLESARSKE POTI, PLOČNIKE, po vseh treh KS.  

Več pripomb je glede zanemarjanja Socke.  

 

3. STEBER – OKOLJE 

Ocene zadovoljstva občanov so v večini nadpovprečne (3+), vendar nižje od ocen v 

letu 2018.  

Nad povprečjem so (še vedno): urejenost javnih površin, ravnanje z odpadki, oskrba 

z vodo, kanalizacija in čistilna naprava, čistost potokov in jezer, kakovost zraka, 

stanje hrupa, urejenost pokopališč 

Pod povprečjem (3-) pa so po novem:  vključenost občanov, prostorski plan 

občine. Tu lahko Občina naredi kaj več nad vključenostjo občanov. 

 

4. STEBER – VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE  

Zadovoljstvo anketirancev v okviru stebra izobraževanja je še vedno nad povprečjem 

(3+), so pa vse vrednosti nižje.  

Objekti osnovnih šol, objekti otroških vrtcev, ustreznost vsebin, vključenost v življenje 

kraja, vsebine za starejše občane. 

Potrebujejo fitnes, igrala za prvo triado, prostore za druženje.  

 

5. STEBER - KAKOVOST BIVANJA 

Tudi tu so ocene večinoma višje od povprečja (3+), Velja za: 

zdravstvena oskrba, kulturno dogajanje, šport in rekreacija, socialne aktivnosti, 

oskrba prebivalcev, duhovna oskrba, med sosedski odnosi, varnost bivanja 

Stopnja zaupanja v občino je ocena padla iz 2,86 na 2,54.   

Vprašanje: Kje v Vojniku se lahko ljudje neformalno družijo?  

 

 
NABOR MOŽNIH UKREPOV:  
- Prostofer prevozi, Kolesce  (izposoja koles) in fitnes na prostem že v naslednjem 
letu;  
- pločnik Nova Cerkev – Razdelj;  
- izgradnja sekundarnih omrežij kanalizacij za izkoriščenost čistilnih naprav;  
- fotovoltaika – športna dvorana Vojnik; 
- umestitev multikulturnega centra (morda odkup idejne zasnove);  
- obnova trškega jedra Vojnik z garažno hišo (za kulturnim domom);  
- blok (stara šola): stanovanja za zdravnike (družinski zdravnik, pediater) in za mlade 
družine;  
- kolesarske poti in steze (sodelovanje projektantov na terenu že v fazi priprave 
projekta, predhodne parcelacije…); 
- dodatni prostori za OŠ Vojnik;  
- projektiranje obvoznice Vojnik…. 
 
Člani komisije razpravljajo tudi o posamičnih odgovorih anketiranih občanov. Nekateri 
so pomembni tudi za razvoj občine in se bodo tudi upoštevali pri nadaljnjih 
usmeritvah. V tabeli - analizi odgovorov občanov se dopiše: »Odgovore občanov 
objavljamo v celoti in brez lektorskih popravkov«  
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na seji, dne 26. 10. 
2021, glede analize Vizije in strategije Občine Vojnik 2020 – 2030  sprejme na 
slednje sklepe:  
  
1.) Na vprašanje ali je smiselno določiti nove, višje cilje, kjer smo cilje 2030 že 
dosegli ali celo presegli, so člani komisije sprejeli sklep, da se v tej fazi cilji 
2030 ne spreminjajo.  
 
2.) V gradivo za Občinski svet se posredujejo tabele Kvantificirani cilji do leta 
2030 s ponderji in izbranimi kazalniki, primerjava 2018 in 2021 za vseh 5 
stebrov.   
 
3.) V  letu 2022 se izvede spomladi izredno tudi osebno anketiranje, če bodo 
dopuščale epidemiološke razmere. Sicer se anketiranje (osebno in spletno) 
izvaja po programu vsaki 2 leti in bo naslednje v letu 2023. 
 
Ad 3)  
Predlog proračuna za 2022 – 2023 
Predlog proračuna predstavita Mojca Skale in Samo Kunej.  
 
V skladu s cilji VIS 2020 – 2030 bi naj Komisija za pripravo in spremljanje strategije 
Občine Vojnik do leta 2030 razpisala najmanj 3 nagrade za inovativnost (vsa 
področja): npr. podjetništvo, negospodarski sektor in mladi.  
 
Glede na to, da nimamo izhodišč (analize) o inovativnosti naših podjetij, bo 
predvidoma Odbor za gospodarstvo in turizem v letih 2022-2023 razpisal nepovratna 
sredstva v okviru spodbujanja projektov inovacij in subvencioniranja stroškov za 
delovanje mladih inovativnih podjetij. Iz prijav na razpisana sredstva bi tudi spoznali, 
kakšna je usmerjenost našega gospodarstva za inovativnost, kar bi v nadaljevanju 
olajšalo tudi razpis za nagrade. Na proračunski postavki 1000161 razvojni program 
občine je načrtovanih:  
v letu 2022  EUR 2.000,00 (izvajanje manjših ukrepov razvojnega programa in 
analiza stanja VIS 2020 - 2030 osebno anketiranje ) ter  
v letu 2023  EUR 3.000,00 (izvajanje manjših ukrepov razvojnega programa in 
analiza stanja VIS 202-2030 – osebno anketiranje).   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na seji, dne 26. 10. 
2021, predlaga Občinskemu svetu v sprejem predlagani proračun za leto 2022 
in 2023. Nagrade za inovativnost se predvidoma načrtujejo v proračunih od leta 
2024 dalje.    
 
Ad 4) in Ad 5)-  ni bilo razprave.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:45. 
 
 
Zapisala: mag. Mojca Skale      Predsednik 
         Samo Kunej  


