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Z A P I S N I K  
 

20. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik, 
ki je bila v četrtek, dne 18.11. 2021, ob 18. 00 uri 

                                              v dvorani PGD Nova Cerkev 
 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Seja je bila sklepčna, ob otvoritvi seje je bilo prisotnih 15 svetnikov, upravičeno odsotni 
Janko Čepin, Branka Čretnik in Vili Hribernik. 
Drugi prisotni: predsednik Nadzornega odbora Občine Vojnik Benedikt Podergajs, 
predstavniki občinske uprave: Mojca Skale, Irena Špegel Jovan, 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 s predlogom, da se pri točki 2 - osnutek proračuna - svetniki 
seznanijo z zapisnikom 4. izredne seje sveta KS Frankolovo. 
 
Svetniki so soglasno, s 15 glasovi, sprejeli predlagani 
 
DNEVNI RED: 
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   
  
Ad 1. Potrditev zapisnika 19. seje Občinskega sveta Občine Vojnik 
 
Župan je povzel zapisnik in sprejete sklepe 19. redne seje občinskega sveta Občine  Vojnik.   
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 20. redni seji dne 18.11.2021 potrdi zapisnik 19. redne 
seje občinskega sveta Občine Vojnik. 
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 2. Osnutek proračuna Občine Vojnik za leti 2022-2023 
 
Irena Špegel Jovan je predstavila osnutek proračuna za leti 2022-2023. Povedala je, da so 
svetniki v prilogi prejeli naslednje dokumente: 
- splošni del proračuna, 
- posebni del proračuna, 



- načrt razvojnih programov in 
- krajša obrazložitev proračuna s prilogami.  
 
 Osnutka proračuna za leti 2022 in 2023 so obravnavali posamezni odbori, svoje plane so 
posredovale tudi krajevne skupnosti. Odbor za finance in občinsko premoženje je osnutek 
obravnaval na seji dne, 15.11.2021.  
 
Za leto 2022 znaša skupek vseh bilanc na strani izdatkov 11.759.702 EUR, na strani 
prejemkov pa 11.321.863 EUR, kar pomeni presežek planiranih izdatkov nad prejemki v 
višini 437.839 EUR.  
Za leto 2023 znaša skupek vseh bilanc na strani izdatkov 10.463.471 EUR, na strani 
prejemkov pa 9.525.924 EUR, kar pomeni presežek planiranih izdatkov nad prejemki v višini 
937.548 EUR. 
Omenjena primanjkljaja je potrebno znižati na pozitivno stanje, kar planiramo z ustrezno 
oceno stanja sredstev na dan 31.12.2021, ko bo pripravljen rebalans proračuna za leto 2021 
in prenos izvedbe določenih investicij v leto 2022, sicer pa bo za uravnoteženje potrebno 
sprejeti ustrezne ukrepe o znižanju odhodkov za obravnavani leti.  
 
Ministrstvo za finance priporoča dvoletni proračun, tako smo v začetku oktobra prejeli  iz 
njihove strani  izračune primerne porabe za leti 2022 in 2023. Izhodišče za izračun je 
povprečnina, ki za leto 2022 znaša 645 EUR in je za 16,8 EUR višja kot v letu 2021. 
Povprečnina za leto 2023 je za 2 EUR višja, znaša torej 647 EUR. 
Pri izračunu primerne porabe se upošteva število občanov na  dan 1.1.2021 (9.081) in 
korigiranih kriterijev (deleža prebivalcev v občini, mlajših od 6 let, mlajših od 15 let in deleža 
prebivalcev, starejših od 65 let ter starejših od 75 let, dolžine lokalnih cest in javnih poti 180 
km in površine občine 75 km2).  
 
Prihodki so v osnutku proračuna za leto 2022 planirani v višini 11.322.000 EUR, kar je za 
790.000 EUR več kot je planirano v veljavnem proračunu za 2021, v letu 2023 pa v višini 
9.526.000 EUR, kar je za 1.796.000 EUR manj kot v letu 2022. 
  
Primerna poraba za leto 2022 znaša 6.010.000 EUR in je v primerjavi z letom 2021 višja za 
148.000 EUR, v letu 2023 pa znaša 6.029.000 EUR, kar je 26.000 EUR več kot v letu 2023. 
Primerno porabo sestavlja dohodnina in finančna izravnava. Finančna izravnava je 
predvidena samo v letu 2022 v znesku 7.600 EUR, razlika 6.003.000 EUR je dohodnina,  v 
letu 2023 pa je dohodnina planirana v vrednosti primerne. Primerna poraba je glavni 
prihodek proračuna in predstavlja v letu 2022  53% vseh prihodkov oz. v letu 2023 63 % 
vseh prihodkov. 
 
V obrazložitvi se prvi podatek nanaša na leto 2022, drugi pa na leto 2023.  
 
Poleg dohodnine so najpomembnejši še sledeči davčni prihodki, ki znašajo v letu 2022 
skupaj 6.492.000 EUR oz. 6.519.000 EUR v letu 2023: 
- Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč v višini 250.000 EUR vsako leto, 
- Davek na promet nepremičnin (60.000 EUR vsako leto), 
- Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda (135.000 EUR za vsako leto), 
 
Nedavčni prihodki znašajo 1.466.000 EUR v letu 2022 in v letu 2023 v višini 1.228.000 EUR, 
pomembnejši so 
- prihodki od najemnin stanovanj in poslovnih prostorov (181.000 EUR/184.000 EUR), 
- 968.000 EUR oz. 768.000 EUR od najemnine VO-KA s korekcijskim faktorjem za 
vodovode, kanalizacije in čistilne naprave, v letu 2022 je upoštevan prenos oz. neporabljena 
sredstva iz leta 2021 v višini 200.000 EUR, 
- 62.000 EUR oz. 33.000 EUR najemnina Simbio za odlagališča odpadkov in regijski 
center za ravnanje z odpadki (upoštevan prenos), 



- koncesije 27.200 EUR (pokopališča in lovstvo), 
- 150.000 EUR oz. 140.000 EUR prihodkov od komunalnih prispevkov, 
- vračilo DDV za telovadnico Vojnik 27.000 EUR, 
- globe 14.000 EUR. 
 
Kapitalski prihodki so v obeh letih planirani v višini 100.00 EUR od prodaje starega vrtca v 
Frankolovem, prodaje parcel na Konjskem in prodaje manjših zemljišč oz. zamenjave 
zemljišč. 
 
Transferni prihodki so planirani v letu 2022 v skupni višini 3.264.000 EUR, v letu 2023 pa v 
višini 1.679.000 EUR.  
Sem uvrščamo sredstva državnega proračuna za investicije in sicer za leto 2022 v višini 
1.394.000 EUR in za leto 2023 165.000 EUR, ki so planirane za naslednje namene: 
- glavni prihodek je planiran iz strani Min. za izobraževanje, kjer smo se prijavili na razpis za 
izgradnjo vrtca Frankolovo, to je namenski prihodek, ki ga bomo dobili z zamikom v letu 2022 
v višini 1.173.000 EUR in ga vežemo na NRP izgradnje vrtca  
- prihodek za izgradnjo kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) s strani Ministrstva za okolje in 
prostor v višini 26.000 EUR v letu 2022, 
- prihodek za sanacijo plazu glede na prioritete prijav s strani Ministrstva za okolje in prostor 
v višini 180.000 EUR oz. 150.000 EUR v letu 2023, 
- požarna taksa (15.000 EUR vsako leto ). 
 
Za namen tekoče porabe je planirano financiranje s strani državnega proračuna v višini 
509.000 EUR v letu 2022 in v letu 2023 v višini 495.000 EUR. Največji prihodki v tej skupini 
so:  
- sredstva državnega proračuna za uravnoteženost razvoja občin 348.000 EUR in 353.000 
EUR, 
- sofinanciranje javnih del (Zavod RS za zaposlovanje) v višini 36.000 EUR za povprečno 4 
zaposlene v dveh programih javnih del), 
- s strani Ministrstva za javno upravo sofinanciranje 50 % tekočih odhodkov plač, povečanih 
za 20% za delovanje SOU osmih občin (sredstva so planirana za odhodke leta 2021 oz. 
2022), ki se po deležu nanašajo na Občino Vojnik skupaj v višini 98.800 EUR in 101.000 
EUR 
 
Planirana so prejeta sredstva občinskih proračunov za tekočo porabo v letu 2022 v višini 
486.000 EUR ter v letu 2023 v višini 499.000 EUR in sicer: za sofinanciranje SOU  s strani 
sedmih občin (472.000 EUR oz. 485.000 EUR) in financiranje materialnih stroškov za POŠ 
Šmartno v Rožni dolini s strani MO Celje (14.000 EUR). 
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so v letu 2022 v skupni 
višini 875.000 EUR so planirana kot prihodek namenjen za: 
- izgradnjo kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) v višini 104.000 EUR, 
- izgradnjo kanalizacije Gmajna v višini 268.800 EUR, 
- izgradnjo kanalizacije Ivenca v višini 240.500 EUR, 
- izgradnjo kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj v višini 135.600 EUR, 
- projekt "digitalne rešitve pametnega mesta" v višini 37.000 EUR, 
- projekt " postajališče za avtodome" v višini 20.000 EUR, 
- projekt "postavitev fitnesa na prostem v Vojniku" v višini 25.000 EUR, 
- projekt "učni vrt v Vojniku" v višini 31.000 EUR in 
- projekt "TIC" v višini 13.000 EUR. 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so v letu 2023 skupni 
višini 520.000 EUR so planirana kot prihodek namenjen za: 
- izgradnjo kanalizacije Višnja vas v višini 110.000 EUR, 
- izgradnjo kanalizacije Ivenca v višini 240.500 EUR, 
- izgradnjo kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj v višini 135.600 EUR in 



- projekt "digitalne rešitve pametnega mesta" v višini 34.000 EUR. 
 
Odhodki proračuna so planirani v letu 2022 v skupni višini 11.414.000 EUR in so v primerjavi 
s proračunom za leto 2021 nižji za 1.308.000 EUR, v letu 2023 pa v višini 10.117.000 EUR, 
kar je za 1.296.000 EUR manj kot v letu 2022. 
 
Bistveni poudarki oz. spremembe v primerjavi s tekočim letom so sledeče:  
- za osnovno šolstvo je namenjeno letno 760.000 EUR; povečanje stroškov prevoza 
osnovnošolskih otrok (cena goriva, evidentiranje šoferja OŠ Frankolovo na postavki prevozi 
učencev in ne na dodatnem programu), 
- dodatni program nižji zaradi spremembe evidentiranja šoferja OŠ Frankolovo, ne 
krijemo več kadra v polnem obsegu za zagon kuhinje OŠ Frankolovo, 
- za predšolsko vzgojo je namenjeno letno 1.481.000 EUR oz.1.507.000 EUR; po 
navodilih Min. za finance moramo pri vrtcih ločeno izkazovati popuste pri plačilu cene 
programa za starše, zato sta dve novi postavki, 
- postavka za družinskega pomočnika se je zmanjšala oz. je planirana v minimalnem 
znesku, saj se ta obveznost prenaša na državo, 
- veča se število upravičencev za subvencije neprofitnih najemnin, postavka tako 
ostaja na ravni leta 2021, kljub temu da je obveznost za plačilo subvencije tržnih najemnin 
prešla na financiranje iz državnega proračuna,  
- država je prevzela nase tudi odhodke za plačilo zdravstvenega zavarovanja oseb 
brez prejemkov, zato ti niso več planirani (80.000 EUR letno), 
- prav tako na državni proračun odpade mrliško ogledna služba, postavka je planirana 
v minimalnem znesku zaradi vzpostavitve samega sistema zaračunavanja, 
- planirana je nova postavka za »prostoferja« v višini 8.400 EUR, 
- nova postavka za namen reševanja stanovanjskega problema mladih v višini 15.000 
EUR 
- na postavki varstva naravne in kulturne dediščine (4030501) so planirana manjša 
sredstva v letu 2022 (4.000 EUR) in v letu 2023 (3.000 EUR) za izdelavo smernic za grad 
Lindek, 
- za tekoče vzdrževanje cest je namenjeno letno 516.000 EUR; sredstva za tekoče 
vzdrževanje javnih poti so se povečala za 20%, 
- sredstva za zimsko vzdrževanje javnih poti so se povečala za 20% (povišanje cen 
soli), 
- na postavki prometne signalizacije so planirana sredstva 10.000 EUR za označbe 
krajev oz. naselij ter 8.000 EUR za nakup treh merilnikov hitrosti, 
- povečanje tekočih odhodkov za javno razsvetljavo glede na predvideno višanje cen 
električne energije (60.000 EUR) 
- planirana sredstva za izvedbo volitev v letu 2022 (26.700 EUR) in v letu 2023 (7.000 
EUR) 
- povečanje sredstev za razpis gospodarstva z namenom vzpodbujanja inovacij 
(35.000 EUR).  
Glavni investicijski odhodki in transferi, ki v celotnem proračunu predstavljajo v letu 2022 
45,4 %, v letu 2023 pa 38%  so namenjeni za: 
- ureditev fasade na stavbi Krajevne skupnosti Frankolovo  v letu 2022 (10.000 EUR),  
- ureditev (čiščenje, zaščita) domačije Borko v letu 2022 (10.000 EUR) in v letu 2023 
(5.000 EUR), 
- ureditev sanitarij, preddverje, streha na dozidku Kulturnega doma v Vojniku  v letu 
2022  (10.000 EUR) in letu 2023 (14.000 EUR) 
- postavka 4030930 – investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov zajema 
naslednje projekte: 
 etu 2022 (47.288 EUR) : 
• postavitev fitnesa na prostem v Vojniku  (35.288 EUR) 
• inv. vzdrževanje športnih objektov (10.000 EUR) 
• posodobitev teniškega kompleksa (2.000 EUR) 



 
• inv. vzdrževanje športnih objektov (12.000 EUR) 
• posodobitev teniškega kompleksa (4.000 EUR) 
 
- postavka 4030931 – investicije igrišča Vojnik zajema naslednje:   
• v letu 2022 ureditev igrišča z umetno travo v Vojniku (84.000 EUR)  
• v letu 2023 izgradnja odbojkarskega igrišča v Vojniku (30.000 EUR) 
- ureditev igrišča pri OŠ A.B. Frankolovo je predvidena v letu 2022 (225.000 EUR) in v 
letu 2023 (200.000 EUR)  
- pridobitev dokumentacije za širitev prostorov OŠ Vojnik v letu 2022 (15.000 EUR) in v 
letu 2023 (5.000 EUR)  
- za ureditev odra v sklopu telovadnice v Frankolovem je v letu 2022 predvideno 
10.000 EUR 
- zaključek investicije vrtca v Frankolovem v letu 2022 (10.000 EUR) 
- izgradnja sončne elektrarne na telovadnici Vojniku v letu 2022 (50.000 EUR) 
- investicijska sredstva za javno razsvetljavo (plan 2022 in 2023: 20.000 EUR) za 
ureditev lastništva JR do Elektra Celje (18.650 EUR; plačilo v dveh letih), osvetlitev cerkve 
Gojka in Devica Marija Vojnik ter druge manjše dograditve JR po krajih (predvsem 
zamenjave stebrov), 
- širitev pokopališče Vojnik (žarni grobovi) v letu 2022 (22.300 EUR), v letu 2023 
ureditev poti na pokopališču (22.300 EUR) 
- zamenjava strešne kritine na mrliški vežici v Novi Cerkvi v letu 2022 (21.000 EUR), v 
letu 2023 (3.000 EUR) menjava ozvočenja in inv. vzdrževanje pokopališča 
- zamenjava strešne kritine na mrliški vežici na Frankolovem  in ureditev ograje pri 
pokopališču v letu 2022 (26.000 EUR), v letu 2023 (2.000 EUR) ureditev poti na novem delu 
pokopališča v Frankolovem 
- asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih (plan 2022 in 2023: 150.000 EUR), 
- rekonstrukcija asfaltnih cest v letu 2022 (650.000 EUR in sicer za 290.000 EUR za 
KS Vojnik, 195.000 EUR za KS Nova Cerkev in 165.000 EUR za KS Frankolovo) 
- rekonstrukcija asfaltnih cest v letu 2023 (450.000 EUR in sicer za 200.000 EUR za 
KS Vojnik, 135.000 EUR za KS Nova Cerkev in 115.000 EUR za KS Frankolovo) 
- rekonstrukcija mostu Jankova-Rove v letu 2022 (40.000 EUR), 
- rekonstrukcija mostu Male Dole-Rove-Črešnjice v letu 2023 (40.000 EUR) 
- rekonstrukcija mostu Senegaški mlin v Socki v letu 2022 (70.000 EUR) 
- rekonstrukcija mostu pri Samec v Polžah; v letu 2022 projektna dokumentacija 
(20.000 EUR), pričetek z izvedbo v letu 2023 (150.000 EUR) in v letu 2024 (150.000 EUR) 
- sofinanciranje izgradnje pločnika s kolesarsko stezo ob regionalni cesti Arclin-Vojnik  
(plan 2022 in 2023: 100.000 EUR), 
- stroški za investicijo (dokumentacijo) za državno kolesarsko pot Celje-Vojnik-Dobrna 
(plan 2022 in 2023: 25.000 EUR), 
- izgradnja druge faze pločnika Vojnik – Gmajna v letu 2022 (110.000 EUR), 
- izgradnja pločnika od regionalne ceste do PGD Frankolovo v letu 2022 (50.000 EUR), 
- izgradnja pločnika v Novake v letu 2022 (30.000 EUR) in v letu 2023 (50.000 EUR), 
- izgradnja prehoda za pešce v Ivenci v letu 2022 (20.000 EUR) in v letu 2023 (30.000 
EUR), 
- investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture odlagališča za odpadke in nove 
infrastrukture RCERO iz sredstev amortizacije oz. najemnine podjetja Simbio d.o.o. v letu 
2022 (61.800 EUR) in v letu 2023 (32.500 EUR), 
- investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav, kanalizacij in vodovodnih sistemov iz 
sredstev amortizacije oz. najemnine VO-KA d.o.o. v letu 2022 (791.000 EUR) in v letu 2023 
(591.000 EUR), 
- izgradnja kanalizacije v Ivenci (plan 2022 in 2023: 481.000 EUR), 
- izgradnja kanalizacije v Višnji vasi v letu 2022 (10.000 EUR) in v letu 2023 (220.000 
EUR), 



- izgradnjo kanalizacije v naselju Lešje (od meje občine do Kovača) v letu 2022 v višini 
62.000 EUR. 
- izgradnja kanalizacije na Gmajni v letu 2022 (336.000 EUR), 
- zaključek izgradnje kanalizacije v Vojniku; aglomeracija nad 2000 PE - v Arclinu v 
smeri Čepin - Elektro, desni breg Hudinje, OPPN Žgajner, Cesta v Tomaž, Pot na Dobrotin, 
Cesta talcev (130.000 EUR), 
- izgradnja druge faze kanalizacije v Razdelju  v letu 2022 (271.200 EUR) in v letu 
2023 (271.200 EUR), 
- izgradnja kanalizacije  Frankolovo v smeri Stražica v letu 2022 (40.000 EUR) 
- izgradnja vodovoda Lindek v letu 2022 (200.000 EUR) in v letu 2023 (150.000 EUR), 
- izgradnja vodovoda Selce v letu 2022 (110.000 EUR) in v letu 2023 (110.000 EUR), 
- dokumentacija (projektna naloga) za ureditev trga v Vojniku (plan 2022 in 2023: 
10.000 EUR vsako leto); 
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov Konjsko in Višnja vas v letu 2022 
(15.000 EUR) in v letu 2023 (20.000 EUR), 
- spremembe občinskega prostorskega načrta z vključitvijo obvoznice v Vojniku v letu 
2022 (35.000 EUR) in v letu 2023 (35.000 EUR), 
- postavitev nadstreška za režijski obrat v letu 2022 (15.000 EUR) 
- sredstva za elementar za sanacijo plazov v letu 2022 (200.000 EUR) in v letu 2023 
(170.000 EUR) ob pogoju sofinanciranja MOP-a 
- nakup prostorov za režijski obrat na Celjski c. 14 v letu 2022(12.000 EUR), 
- projekt »digitalne rešitve pametnega mesta«, katerega vsebina se nanaša na 
energetski podnebni atlas, celostno prometno strategijo in merjenje kvalitete zraka v letu 
2022 (46.000 EUR) in v letu 2023 (43.000 EUR), 
- izgradnja postajališča za avtodome (PZA) v višini 48.600 EUR, 
- postavitev sistema kolesc v Vojniku v sklopu PZA v letu 2022 (12.600 EUR) in v letu 
2023 (12.600 EUR), 
- ureditev učnega vrta v Vojniku (47.000 EUR), 
- ureditev turistično informacijskega centra v Sokolskem domu (20.000 EUR),  
- ureditev ogrevanja v Sokolskem domu (10.000 EUR), 
- nakup osebne opreme za gasilska društva v letu 2022 (25.000 EUR) in v letu 2023 
(26.000 EUR), 
- investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v letu 2022 in 2023 (43.000 
EUR) in dokumentacija za ureditev stanovanj na Celjski c. 14 v letu 2022 (5.000 EUR) in 
2023 (20.000 EUR); 
- nakupi zemljišč v letu 2022 in 2023 (100.000 EUR) in 
- sredstva za odmere in cenitve oz. urejanja lastništva zemljišč, predvsem cest v letu 
2022 in 2023 (50.000 EUR). 
 
V računu financiranja je planirano odplačilo dolgoročno najetih kreditov v višini 346.000 EUR 
za vsako leto; v letu 2022 pričnemo z odplačilom kredita za vrtec Frankolovo, saj smo imeli 
enoletni moratorij. 
 
Prejemki v proračunu za leto 2022 so planirani v višini 11.322.000 EUR, izdatki pa 
11.760.000 EUR, kar presega prejemke za 438.000 EUR. V letu 2023 so planirani prejemki v 
višini 9.526.000 EUR, izdatki pa 10.463.000 EUR, kar presega prejemke za 938.000 EUR 
 
Omenjen presežek izdatkov nad prejemki za obe leti je potrebno znižati na pozitivno nulo, 
kar planiramo z ustrezno oceno stanja sredstev na dan 31.12.2021, ko bomo pripravili 
rebalans proračuna za leto 2021.  
 
Župan je predstavil glavne poudarke osnutka proračuna, na prihodkovni strani pričakujemo 
sredstva Ministrstva za šolstvo, višjo povprečnino, sofinanciranje vodovodov in kanalizacij. 
Izpostavil je projekt prostofer, oprema za gasilce, razpis za mlade: pomoč pri reševanju 
stanovanjske problematike. 



Predsednik Odbora za finance in občinsko premoženje Egidij Čretnik je povedal, da je odbor 
obravnaval osnutek proračuna in ga pohvalil kot razvojno naravnanega. Lidija Eler Jazbinšek 
je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval osnutek, ga podpira, predlaga 
pa, da se poveča sredstva za šport. Prav tako je bila na odboru razprava glede dodatne 
skupine v vrtcu Frankolovo, sklepa na to temo pa niso sprejeli. 
 
Župan je povedal, da je na temo prostorske problematike Vrtca Mavrica Vojnik-enota 
Frankolovo prejel zapisnik 4.izredne seje sveta KS Frankolovo, kjer sta zapisana naslednja 
sklepa:  
1.sklep: Prisotni predlagamo, da se pristopi k iskanju  začasne prostorske rešitve za otroke iz 
čakalnega seznama za enoto Frankolovo na Frankolovo. Skupina se glede na vstope otrok 
formira 1.2.2022.  
2.sklep: Občina Vojnik nemudoma pristopi k izdelavi potrebne dokumentacije za ureditev 
dodatnih prostorov na podstrešju novega vrtca in izvedbi vseh del v čim krajšem možnem 
času. Skrajni rok je 31.8.2022. 
Župan je pojasnil, da je problematiko potrebno pogledati širše. Predstavil je številke vpisov 
za to in za pretekla leta. Pojasnil je, da vsako leto nastane problem pri vpisu otrok, ki se 
vpisujejo med letom. Do 19.12. bi se naj predvidoma zapolnile vse skupine v vrtcu, na listi za 
sprejem med letom tako ostane predvidoma 18 otrok. To ni samo problematika na 
Frankolovem, ampak na ravni celotnega vrtca. Župan je pojasnil, da razume stisko staršev, 
ki med letom ne morejo vpisati otroka in je potrebno varstvo otrok v vmesnem času reševati 
drugače. Vendar ne kadrovske ne prostorske zmožnosti ne omogočajo dodatne skupine med 
letom, saj načeloma vsi ti otroci dobijo mesto v vrtcu s 1.9. naslednje leto. Do sedaj so 1.9. 
vsi otroci, ki so na ta datum želeli vstopiti v vrtec, bili sprejeti. Kar se tiče zagotovitve 
sredstev za 2 dodatni igralnici v letu 2022, je to možno, če zamaknemo izvedbo igrišča na 
Frankolovem na leti 2023, 2024.  Župan je še pripomnil, da bi lahko predlog za spremembo 
proračuna podali prej v postopku priprave. 
Egidij Čretnik je povedal, da je gradivo za obravnavo na odboru dobil tik pred sejo, predlaga, 
da se v bodoče takšni predlogi podajajo pravočasno. Izpostavil je, da je odločitev, da se  bo 
gradil vrtec s štirimi igralnicami bila sprejeta skupno na občinskem svetu. Dušan Horvat je 
povedal, da so bili predlogi podani legitimno in v času, ko se sprejela osnutek proračuna, 
torej še pravočasno. Svet KS Frankolovo je reagiral na problematiko krajanov, da imajo 
težave pri vpisu otrok v vrtec. Povedal je še, če otrok ne hodi v vrtec v domačem kraju, je 
velika verjetnost, da bo tudi šolo obiskoval drugje. Predlagal je, da se naredi ocena stroškov 
za igrišče in za ureditev dodatnih igralnic, nakar bodo podali mnenje. Župan je pripomnil, da 
je v občini veliko različnih potreb v več krajih, potrebno jih je zadovoljiti čim več. Do sedaj se 
je iskal nek konsenz vseh, usklajeno delovanje, kompromis, akcije v zadnjem trenutku niso 
potrebne, potrebno se je dogovorit. Damjan Muzel je izpostavil še problem zasedenosti OŠ v 
Frankolovem, ki ni dovolj zasedena, to bi lahko rešili z optimizacijo šolskih okolišev. Župan je 
povedal, da je v OŠ v Vojniku veliko otrok, na Frankolovem pa premalo. V pripravi je izdelava 
projektov za prostore nižje stopnje v OŠ Vojnik. Spreminjanja šolskih okolišev se je potrebno 
lotiti izredno premišljeno, v komunikaciji z ljudmi.  
V odzivih na osnutek proračuna je Vida Podergajs izpostavila, da je potrebno dati večji 
poudarek lokalni oskrbi, predlaga, da pristojni odbor poda predloge. Jakob Jakop je izpostavil 
problematiko športnih društev, mogoče bi lahko razmislili o brezplačni rekreaciji. Župan je 
pripomnil, da je glede športa potrebno narediti še kaj na zunanji infrastrukturi npr. otroci 
pogrešajo skate park, v Arclinu bi potrebovali igrišče,…Glede projekta prostofer je župan 
pojasnil, da bo potrebno pridobiti šoferje, ki bodo opravljali prevoze. Samo Kunej je predlagal 
vzpodbude za zamenjavo energentov v gospodinjstvih v okolju prijaznejše, župan je povedal, 
da je potrebno vzpodbuditi priključitev na plin, kjer je to mogoče. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 20. seji, dne 18. 11 .2021, sprejme osnutek 
Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2022 z dopolnitvami ob pogoju, da se le ta 
uravnoteži.  



 
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 20. seji, dne 18. 11. 2021, sprejme osnutek 
Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2023 ob pogoju, da se le ta uravnoteži.  
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 3. Poročila Nadzornega odbora Občine Vojnik   
 
Predsednik Nadzornega odbora Občine Vojnik g. Benedikt Podergajs je predstavil  poročila 
nadzornega odbora, za katere so bili opravljeni nadzori v letih 2020-2021, nadzorni odbor pa 
jih je kot osnutek obravnaval v maju 2021, končna potrditev poročil pa je bila na seji 
nadzornega odbora dne, 16.11.2021.  
Poročila so sledeča:  

- Poročilo o izvedbi pregleda odprave morebitnih napak na področju civilne zaščite po 
zadnjem inšpekcijskem pregledu, 

- Poročilo o izvedbi pregleda javnega naročila prevoza osnovnošolskih otrok v letu 
2020, 

- Poročilo o izvedbi pregleda investicije izgradnje mostu in ceste Zlateče-Homec v letih 
2018-2019 in 

- Poročilo o izvedbi pregleda poslovanja Nogometnega kluba Vojnik. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik je na svoji 20. redni seji, dne 18. 11. 2021, seznanjen s 
poročili o pregledu nadzornega odbora »Poročilo o izvedbi pregleda odprave 
morebitnih napak na področju civilne zaščite po zadnjem inšpekcijskem pregledu«, 
»Poročilo o izvedbi pregleda javnega naročila prevoza osnovnošolskih otrok v letu 
2020«, »Poročilo o izvedbi pregleda investicije izgradnje mostu in ceste Zlateče-
Homec v letih 2018-2019« in »Poročilo o izvedbi pregleda poslovanja Nogometnega 
kluba Vojnik«.  
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 4. Predlog Odloka 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 
na svoji 11. seji dne 3.11.2021 obravnaval spremembo o kategorizaciji občinskih cest in jih 
potrdil na podlagi pozitivnega mnenja k predlogu kategorizacije občinskih cest v Občini 
Vojnik, ki se nanašajo na veljavni odlok. Pozitivno mnenje smo pridobili s strani ministrstva 
za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, sektor za evidence o cestah, informatiko on 
arhiv. 
 
Predlogi za novo kategorizacijo občinskih javnih cest so: uskladitev kategorizacije cest z 
dejanskim stanjem potekov cest v naravi, krajšanje kategorizacije cest, podaljšanje 
kategorizacije cest, spremembe oštevilčenja že kategorizirane ceste. Zaradi neusklajenosti 
veljavnega občinskega odloka, osi občinskih cest in stanjem v naravi smo uskladili Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest z digitalnimi osmi cest.  
 
Strokovna mnenja sprememb in dopolnitev Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Vojnik je pripravila podjetje TerraGis. Krajevne skupnosti so obravnavale nove predloge 
sprememb in dopolnitev kategorizacije javnih poti in jih potrdile.  



 
PREDLOG SKLEPA: 
1.Občinski svet Občine Vojnik na 18. seji dne 27.5.2021 sprejme Odlok o spremembah 
in dopolnitvah  Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik. 
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP  
NC-32 
 
Anton Kosem, predsednik Odbora za okolje in prostor ter komunalo je povedal, da je 
predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta ureditveno območje, ki se nahaja na 
vzhodnem robu naselja Nova Cerkev. Območje na severu, vzhodu , zahodu in delno na 
jugovzhodu in jugozahodu omejeno z pozidanimi stavbnimi zemljišči, ter na jugu  delno s 
kmetijskimi površinami. velikost območja prostorske ureditve znaša 5289,00m2. Zemljišče je 
v naravi travnik.  
 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) zajema zemljišča s parc. 
štev. 677/6, 677/7, 677/8, 677/9, 677/10, 677/11, 677/12 k.o. 1060 Strmec pri Vojniku. Ob 
zahodnem delu območja urejanja poteka dovozna javna cesta, ki se priključuje na javno pot 
št. JP 964261 Nova Cerkev-Novake. 
 
Javna razgrnitev Osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju 
OPPN) za območje Nova Cerkev  EUP NC – 32, ki ga je izdelalo podjetje AR PROJEKT 
Sevnica št. 4/2019 JULIJ 2020 je potekala v decembru 2020. V času javne razgrnitve in 
javne razprave so bile podane pripombe, do katerih  so bila zavzeta stališča, ki jih je s 
sklepom sprejel Občinski svet Občine Vojnik na 16. Redni seji, dne 25.2.2021- 
 
Izdelovalec je k prostorskemu aktu pridobil vsa pozitivna mnenja. Gradivo je na svoji seji 
obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, ter predlagal, gradivo v sprejem občinskemu 
svetu. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Vojnik na 20. redni seji, dne 18.11.2021 sprejme  Osnutek odlok 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto EUP NCD-32 v Novi 
Cerkvi) 
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 20. redni seji dne 18.11.2021 osnutek preoblikuje 
v predlog. 
Občinski svet Občine Vojnik na 20. redni seji, dne 18.11.2021 sprejme  Odlok o 
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto EUP NCD-32 v Novi 
Cerkvi) 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 6. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri  
posamični poselitvi za EUP TR-12  
 
Anton Kosem, predsednik Odbora za okolje in prostor ter komunalo je predstavil  postopek 
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 
prostora1 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: 2552). Javna razgrnitev je potekala od 27.8.2021 do 9.9.2021. 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. 313, 323, 157/1, 322/2, 323 v k.o. Socka, ki ga 
je izdelalo podjetje URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p., 18.6.2021 št. elaborata 231-
2021, identifikacijska številka 2552  skladen z veljavno zakonodajo. O osnutku odloka je 
razpravljal tudi odbora za Okolje in prostor ter komunalo.  
 

                                                 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915


PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet občine Vojnik je na svoji 20. redni seji dne, 18.11.2021  sprejel  Sklep o 
lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi 
na parc. št. 313, 323, 157/1, 322/2, 323 v k.o. Socka (ID: 2552) 
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 7. Analiza doseganja ciljev Vizije in strategije občine Vojnik 2020-2030 
 
Samo Kunej, predsednik Komisije za pripravo in spremljanje Vizije in strategije občine Vojnik  
je pojasnil, da se je Vizija in strategija občine Vojnik  (v nadaljevanju VIS), pripravljala od  
začetka leta 2018 kot najvišja možna stopnja usklajenih interesov tukaj živečih ljudi in bila 
sprejeta novembra 2019. Vsebuje konkretne kazalnike povezane v celoto.   
VIZIJA OBČINE VOJNIK 2020-2030  
Občina Vojnik bo z neokrnjenim naravnim okoljem, povezanostjo navznoter in navzven ter 
infrastrukturno urejenostjo predstavljala prijazno življenjsko okolje za družine in starostnike, 
hkrati pa tudi privlačno destinacijo za šport, rekreacijo in turizem. Gospodarski in kmetijski 
razvoj bo temeljil na načelih trajnosti, podjetništva in naprednih tehnologij. 
 
POSLANSTVO OBČINE VOJNIK 2020-2030 
Temeljno poslanstvo Občine Vojnik, ki je del javne uprave, je zagotavljanje storitev in 
pogojev, ki prispevajo h kakovosti življenja in dela občanov, obiskovalcev ter organizacij z 
zadovoljevanjem njihovih potreb glede na zakonite možnosti in dane vire. Storitve se izvajajo 
učinkovito in odgovorno do državne davčne politike. Organiziranost občinske uprave 
zagotavlja izvrševanje demokratičnih načel, kot je sodelovanje občanov pri upravljanju javnih 
lokalnih zadev. Občina je prepoznavna po odprtosti svojega delovanja, usmeritvi v 
energetsko varčne in okolju prijazne dejavnosti ter po bogatem kulturnem in športnem 
udejstvovanju svojih občanov in organizacij.  
 
Komisija za pripravo in spremljanje strategije občine Vojnik je 5. redni seji, dne 26. 10. 2021, 
obravnavala analizo doseganja ciljev VIS 2020 – 2030.   
 
Občinska uprava je izvedla samo spletno anketiranje (zaradi COVID-a ni izvedla osebnega 
anketiranja) od aprila do oktobra 2021.  
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 višje 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! 

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

 

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.  

 

4.STEBER – VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE  

Zadovoljstvo anketirancev v okviru stebra izobraževanja je še vedno nad povprečjem (3+), 

so pa vrednosti nižje od leta 2018: objekti osnovnih šol, objekti otroških vrtcev, vključenost v 

življenje kraja, vsebine za starejše občane. 

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

 

5.STEBER - KAKOVOST ŽIVLJENJA 

Tudi tu so ocene večinoma višje od povprečja (3+), vendar nižje kot v letu 2018. Velja za: 

zdravstveno oskrbo, kulturno dogajanje, šport in rekreacijo, socialne aktivnosti, oskrbo 

prebivalcev, duhovno oskrbo, med sosedske odnose, varnost bivanja. 

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



Vprašanje: Kje v Vojniku se lahko ljudje neformalno družijo?  

 

Komisija je predlagala tudi nabor konkretnih 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 so razpravljali tudi o posamičnih odgovorih anketiranih občanov. Nekateri so 
pomembni za razvoj občine in se bodo tudi upoštevali pri nadaljnjih usmeritvah.  
 
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.  
Spomladi 2022 se naj izvede 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. 
 
V prilogi so tabele (5 X po stebrih) s primerjalnimi podatki 2018 – 2021 ter cilji 2030. V 
spodnjem delu tabel je tudi ocena zadovoljstva prebivalcev občine Vojnik.  
 

Skupna ocena zadovoljstva prebivalcev po 
razvojnih stebrih  

2018 2021 

GOSPODARSTVO 2,81 2,62 

PROMET 3,07 2,86 

OKOLJE 3,49 3,37 

IZOBRAŽEVANJE 3,76 3,62 

KAKOVOST  ŽIVLJENJA 3,59 3.26 

VOJNIK – OCENA SKUPAJ 3,34 3,15 

Opomba: vrednotenje – 3 = zadovoljivo, 4 = dobro, 5 = zelo dobro 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je bil vzorec anketirancev manjši kot pri prejšnji anketi, 
anketa ni bila izvedela z osebnim stikom,ampak zaradi korona situacije spletno. Jakob Jakop  
je predlagal, da se anketni vprašalnik priloži Ogledalu, tako ga bodo prejela vsa 
gospodinjstva v občini s pozivom, da ga čim več ljudi izpolni. Majda Krošelj je pripomnila, da 
vsi niso vešči računalnika in je potrebno z anketnim vprašalnikom pristopiti tudi drugače, ne 
samo spletno. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 20. redni seji, dne 18. 11. 2021, sprejme informacijo o 
doseganju ciljev Vizije in strategije občine Vojnik 2020 – 2030.    
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 



Ad 8. Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim  
premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 
 
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. 
 
1. Stranka je podala predlog za menjavo nekategorizirane ceste, ki je v lasti stranke in vodi 
do dveh hišnih številk in štirih gradbenih parcel, na katerih se bo gradilo (parc. št. 425/2 in 
del 425/4, obe k.o. Loka) za del splošne rabe s parc. št. 1140/5, k.o. Loka, ki je v delu, 
predvidenem za menjavo, opuščena cesta in v naravi travnik, ter meji na parcele v lasti 
stranke. Dogovor, da stranka odmeri in uredi mejo ceste na parc. št. 425/4, k.o. Loka, Občina 
pa izvzame iz splošne rabe in parcelira parc. št. 1140/5, k.o. Loka, da jo pripravi za menjavo. 
 
2. Stranka je podala predlog za menjavo splošne rabe s parc. št. 701/24, 701/27, 701/26 in 
701/19, vse k.o. Lipa s cestnimi parcelami parc. št. 496/11 (127m2), 285/13 (92m2), 284/4 
(242m2), 285/11 (103m2), 496/5 (686m2), 496/9 (12m2), 496/7 (550m2), 492/1 (42m2), vse 
k.o. Lipa, ki predstavljajo del kategoriziranih cest SOCKA-RAVNAK-ZG. SELCE (JP-965581-
0243, JP-965581-0249), OD KAPELE TRNOVLJE-BLAZIN?EK *(JP-965411-0353). V 
vmesnem času je stranka prodala svoje parcele, ki mejijo na splošne rabe.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
1.Občinski svet Občine Vojnik na 20. seji dne 18.11.2021 sprejme Dopolnilni sklep o 
letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik 
za leto 2021. 
2.Občinski svet Občine Vojnik, na 20. seji, dne 18.11.2021 izvzame iz družbene lastnine 
v splošni rabi zemljišča s parcelami, navedenimi v prilogi in predlaga vknjižbo 
lastninske pravice na Občino Vojnik.  
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 9. Poročilo o delu občinske uprave 
 

 Župan je predstavil  tekoče delo občinske uprave in projekte v teku. Povedal je, da ekipa 

Božičnega Vojnika dela, vendar se še ne ve, v kakšnem obsegu bo prireditev. V Vojniku bo, 

z željo približati storitev občanom,  ob določenih dnevih organizirano tudi cepljenje proti 

koronavirusu. V teku so projekti pridobivanje služnosti kolesarske poti, rondo v Vojniku, 

kanalizacija Cesta talcev, vodovod od Vojnika proti Arclinu, rekonstrukcija Arclinske ceste, 

pločnik Nova Cerkev in drugi. 

Ad 10. Poročilo o delu odborov in komisij 
 
Predsedniki so podali poročila o delu odborov in komisij.  
 
Ad 11. Vprašanja in pobude svetnikov 
 
Marjan Kovač je predlagal, da Odbor za kmetijstvo pri svojem delu da večji poudarek lokalni 
pridelavi, za kar je potrebno pripraviti program dela. Sofinanciranja mehanizacije je bilo 
dovolj v preteklih letih, sedaj je potrebo najti nove poudarke. Vida Podergajs je povedala, da 
je domačih ponudnikov lokalnih izdelkov dovolj, potrebno jim je ponuditi pogoje za 
organizirano prodajo. Lidija Eler Jazbinšek je povedala, da je bilo že več poskusov, da bi 
zaživela tržnica, vendar se projekt ni prijel, saj je bilo težko pridobiti ponudnike. Marjan 



Kovač je povedal, da je tudi zadruga pripravljena sodelovati in odstopiti nekaj polic za lokalne 
pridelke.  
Majda Krošelj je povedala, da je cesta zadaj od Višnje vasi skozi hmelj vedno bolj prometna  
in nevarna.  
Jakob Jakop je vprašal, ali so tisti lastniki, ki ne dajo soglasij za kolesarsko pot prejemniki 
kakšnih občinskih sredstev, nakar je župan pojasnil, da nekateri so, vendar jim tega ne 
moremo odreči, če izpolnjujejo razpisne pogoje.  
Vida Podergajs je pohvalila urejenost pokopališča v  Vojniku in delovanje Sokolskega doma. 
Izpostavila je tudi urejenost parka v Vojniku, dobro bi bilo le, če bi park malo bolj zaživel. 
Anton Kosem je pohvalil delo novega strokovnega sodelavca na občini Jureta Vrhovca. 
 
Seja je bila končana ob 21.25. 
 
Zapisala:                                                                            
Tanja Golec Prevoršek                                                            Branko Petre 
                                                                                                      Župan 
                                                                                                Občine Vojnik 


