
 

Datum: 10. 11. 2021 
Številka: 032-0014-2021/1 (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¸ 
 

20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK,  
ki bo v ČETRTEK dne, 18. 11. 2021, ob 18. URI 

    V DVORANI PGD NOVA CERKEV, Nova Cerkev 21d, 3203 Nova Cerkev  
                                          
DNEVNI RED: 
 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti: 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik 
2. Osnutek proračuna Občine Vojnik za leti 2022-2023 
3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Vojnik 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih  cest v Občini Vojnik 
5. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje EUP NC-32 
6. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 

posamični poselitvi za EUP TR-12  
7. Analiza doseganja ciljev Vizije in strategije občine Vojnik 2020-2030 
8. Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z 

nepremičnim  premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 
9. Poročilo o delu občinske uprave 
10. Poročilo o delu odborov in komisij 
11. Vprašanja in pobude svetnikov   

 
 

Branko Petre 
Župan Občine Vojnik 

Vabljeni: 
- vsi člani OS  
 
 
 
Sejo bomo pripravili v skladu s priporočili NIJZ. Obveščamo vas, da bo na seji obvezna uporaba zaščitne maske, 
razkuževanje rok in vzdrževanje varnostne razdalje. 
Glede na razširjenost koronavirusa, vas prosimo, da se seje udeležite izključno zdrave osebe in upoštevate 
pravila samoizolacije in karantene. 
Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 157/21 - odl. US), se seje 
lahko udeležijo samo osebe, ki izpolnjujejo PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani), kar se bo preverjalo. 
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