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Z A P I S N I K  
 

21. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik, 
ki je bila v četrtek, dne 23.12. 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 16 svetnikov, upravičeno odsotna 
Janko Čepin in Maja Mernik. 
Drugi prisotni: 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. 
Svetniki so soglasno, s 16 glasovi, sprejeli predlagani 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik 
2. Sklep o določitvi prejemnika priznanja za življenjsko delo na področju kulture v 

letu 2022  
3. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Mavrica Vojnik 
4. Rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2021 
5. Predlog proračuna Občine Vojnik za leti 2022-2023 
6. Letni program športa Občine Vojnik za leto 2022 
7. Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim  

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

  
  
Ad 1. Potrditev zapisnika 20. seje Občinskega sveta Občine Vojnik 
 
Župan je povzel zapisnik in sprejete sklepe 20. redne seje občinskega sveta Občine  Vojnik.   
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji dne 23.12.2021 potrdi zapisnik 20. redne 
seje občinskega sveta Občine Vojnik. 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 2. Sklep o določitvi prejemnika priznanja za življenjsko delo na področju kulture v 
letu 2022  
 
Samo Kunej, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
povedal, da je Občinski svet v letu 2015 sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vojnik in sicer za priznanja na področju kulture za življenjsko 
delo. Priznanje se podeli na prireditvi ob kulturnem prazniku 8. februarju oziroma v času 
morebitnih ukrepov zaradi COVID 19 na drug primeren način. Predloge so podali Sveti KS 
(vsak Svet KS en predlog) Komisiji za mandatna vprašanja, ki Občinskemu svetu predlaga 
enega prejemnika letno. 



  
Dosedanji prejemniki so:  Jožef Žlaus, Globoče – KS Vojnik (2016), Jožef Gregorc, 
Bezenškovo Bukovje – KS Frankolovo (2017), Peter Selčan, Zlateče –  KS Nova Cerkev 
(2018), Emilija Kladnik Sorčan, Šentjur – KS Vojnik (2019), Anton Gregorc, Beli Potok pri 
Frankolovem - KS Frankolovo (2020) in Oton Samec, Polže – KS Nova Cerkev (2021)   
 
Na podlagi poziva komisije so Sveti Krajevnih skupnosti do roka, 13. 10. 2021, predlagali 
kandidate na področju kulture za življenjsko delo: 

- KS Vojnik – Matjaž Kovač, Cesta v Šmartno- Vojnik 
- KS Nova Cerkev – Vaclav Jakop, Višnja vas - Vojnik 
- KS Frankolovo – Valentin Podjavoršek, Frankolovo 

 
Priznanja za življenjsko delo na področju kulture naj odražajo repertoar dela na kulturnem 
področju, širšo prepoznavnost, ustvarjalnost in kreativnost. Pomembno je dolgotrajno delo na 
področju kulture v povezavi z rezultati dela. 
   
V prilogi je odlok o podeljevanju priznanj. Predloge z obrazložitvami prejmete po elektronski 
pošti. Ker  vsebujejo tudi osebne podatke, morate z njimi ravnati v skladu z zakonodajo in jih 
ne smete uporabljati za druge namene. Predlagamo, da po sprejemu na Občinskem svetu, 
dokumentacijo prinesete na občino Vojnik, da jo ustrezno uničimo in jo zbrišete z 
elektronskih medijev.    
 
Po pregledu predlogov z obrazložitvami je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja na seji, dne 7. 12. 2021, predlagala Občinskemu svetu Občine Vojnik kandidata 
Vaclava Jakop iz Višnje vasi za priznanje Občine Vojnik na področju kulture za življenjsko 
delo v letu 2022.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23. 12. 2021, sprejme Sklep o 
določitvi prejemnika priznanja na področju kulture za življenjsko delo v letu 2022. 
Prejemnik priznanja je Vaclav Jakop iz Višnje vasi.  
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 3. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Mavrica Vojnik 
 
Samo Kunej, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
povedal, da je Svet Zavoda Vrtec Mavrica Vojnik razpisal delovno mesto ravnatelja Vrtca 
Mavrica Vojnik. Sedanja ravnateljica je Simona Žnidar. Mandat ravnatelja traja pet let. 
Določbe 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – 
UPB5, Uradni list RS, št. 126/2007 – prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 – 
popravek, 65/2009 – popravek, 20/2011, 40/12-ZUJF, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 
25/17 - ZVaj, 123/21 in 172/21) določajo postopek za imenovanje ravnatelja. 
 
Pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja si mora svet Zavoda Vrtca Mavrica Vojnik o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti: 
- mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora 
- mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni zavod 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. 

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=5a429f74-e8b5-4886-8d37-22258db444a8
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=888eccdc-f67e-4e6b-9d0d-919e4d887db9
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=e3813f26-57c7-4b17-9fc4-fb654ebb3807


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 Vrtca Mavrica Vojnik je dne, 6. 12. 2021, pozval Občino Vojnik, da poda mnenje 
o kandidatkah za delovno mesto ravnateljice javnega zavoda. Vrtec Mavrica Vojnik 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 Vrtca Mavrica Vojnik je Svet zavoda na svoji seji 
izvedel pregled prispelih vlog.  
V zakonitem roku razpisa so prejeli tri prijave:  

- Dita Horvatiček 
- Jelka Kralj 
- Simona Žnidar 

Vse kandidatke ustrezajo razpisnim pogojem kot so določeni v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja.   
 
V skladu s 57. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 37/16, 66/18 in 39/20), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlaga kandidate oziroma daje predloge in pobude v zvezi s kadrovskimi 
vprašanji, Občinskemu svetu Občine Vojnik.  
 
Člani komisije so na 16. redni seji, dne 7. 12. 2021, obravnavali in razpravljali o vlogah in 
programih treh kandidatk: Dite Horvatiček, Jelke Kralj in Simone Žnidar z vidika poznavanja 
področja vzgoje in izobraževanja, organizacije dela in sodelovanja s krajem ter predlagali 
Občinskemu svetu Občine Vojnik, da poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatkama 
Jelki Kralj iz Celja in Simoni Žnidar iz Frankolovega za ravnateljico Vrtca Mavrica Vojnik za 
naslednje petletno mandatno obdobje.   
 
Obrazložitev: 
Na javni razpis za delovno mesto ravnatelja Vrtca Mavrica Vojnik so prispele tri prijave 
kandidatk, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik je ustanoviteljico 
zaprosil za podajo mnenj o vseh kandidatkah. 
 
Simona Žnidar ima večletne delovne izkušnje kot ravnateljica, saj je v preteklih dveh  
mandatnih obdobjih že zelo dobro vodila Vrtec Mavrica Vojnik. Na podlagi programa in 
preteklih delovnih izkušenj izkazuje široko poznavanje področja vzgoje in izobraževanja, z 
dosedanjim delom pa je pokazala zelo dobro organizacijo dela ter sodelovanje s krajem.   
 
Jelka Kralj ima večletne delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcu in v 
Osnovni šoli Vojnik. Spremlja in gradi znanje v stroki kot predavateljica in v magistrskem 
programu Management v izobraževanju. Opravljen ima tudi ravnateljski izpit. V svojem 
programu je poudarila možnosti izboljšav pri sedanjem delovanju in organizaciji vrtca.  
 
Iz prijave in dokazil je razvidno, da kandidatka Dita Horvatiček iz Ljubljane izpolnjuje pogoje 
razpisa in ima izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja. Njene reference in program sta 
dobra, vendar nista prepričala članov komisije tako kot sta delovne izkušnje in pripravljene 
smernice oziroma program Jelke Kralj in Simone Žnidar. 
 
Z elektronsko pošto ste prejeli vloge s programi vseh treh kandidatk. Ker  vsebujejo tudi 
osebne podatke, morate z njimi ravnati v skladu z zakonodajo in jih ne smete uporabljati za 
druge namene. Predlagamo, da po sprejemu na Občinskem svetu, dokumentacijo prinesete 
na občino Vojnik, da jo ustrezno uničimo in jo zbrišete z elektronskih medijev.    
 



 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23. 12. 2021, sprejme Sklep o 
pozitivnem mnenju k imenovanju kandidatke Jelke KRALJ iz Celja in Simone ŽNIDAR 
iz Frankolovega za ravnateljico Vrtca Mavrica Vojnik za petletno mandatno obdobje.  
NAVZOČIH: 15 
ZA: 14 
PROTI:1 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 4. Rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2021 
 
Irena Špegel Jovan je povedala, da so prihodki z rebalansom nižji za 405.000 EUR in 
znašajo 10.126.000 EUR. Bistvene spremembe so sledeče: 
 
Višji prihodki: 

- Višji prihodek od davka na promet nepremičnin v višini 86.000 EUR (plan 137.000 
EUR), 

- Višji prihodek od davka na dediščine in darila v višini 15.900 EUR (plan 26.000 EUR) 
in   

- Višji prihodek od davka na dobitke od iger na srečo v višini 29.500 EUR (plan 31.000 
EUR).  

- Povišanje prihodkov od udeležbe na dobičku (Simbio) za 78.100 EUR (plan 78.100 
EUR),  

- Višji prihodki od komunalnih prispevkov, ki so z rebalansom planirani za 432.000 
EUR več (plan 542.000 EUR) 

- Pridobljena dodatna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor; poleg sredstev 
za ureditev mostu v Kapljo, še dodatna za sanacijo plazu na cesti v Malih Dolah, 
povečanje za 91.315 EUR (plan 285.315 EUR), 

- Zaradi nižjih odhodkov Skupne občinske uprave je posledično planiran nižji prihodek 
s strani občin ustanoviteljic v višini 53.039 EUR (plan 431.044 EUR), 

- Povečanje prihodkov iz državnega proračuna za nadomestila oz. dodatke zaradi 
epidemije COVID-19 v višini 42.942 EUR,  
 

Nižji prihodki: 
- Nižji prihodki od premoženja v višini 325.492 EUR (plan 1.119.500 EUR), predvsem 

zaradi  prihodkov od drugih najemnin (najemnina za komunalno infrastrukturo dano v 
najem javnima podjetjema VO-KA in Simbio) ter nižji prihodek od najemnine 
telovadnice Vojnik in 

- Nižji prihodki s strani Eko sklada za ureditev telovadnice v OŠ Frankolovo v višini 
13.915 EUR ter za sofinanciranje izgradnje vrtca v Frankolovem v višini 16.257 EUR, 

- Zamik sofinanciranja izgradnje kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) v leto 2022 in 
2023, kar pomeni, da se prihodek s strani Ministrstva za okolje in prostor znižuje za  
96.303 EUR in iz evropskega proračuna v višini 385.211 EUR;  

- Zaradi zamika izvedbe oz. predvidenega sofinanciranja se sredstva državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije zamikajo v leto 2022 za skupaj 
314.297 EUR za naslednje projekte: projekt "digitalne rešitve pametnega mesta", 
projekt "postavitev fitnesa na prostem v Vojniku", projekt "učni vrt v Vojniku" in 
izgradnja kanalizacije Gmajna. Pri prijavi na razpis za projekta "izobraževalno središče 
za odrasle" in projekt "vključenost=prednost za vse" občina ni bila uspešna.  

Odhodki so z rebalansom nižji za 2.986.000 EUR in znašajo 9.736.000 EUR. Za investicijske 
odhodke in transfere je namenjeno 43 % odhodkov (prvi rebalans 42%). 
 



Rebalans je pripravljen na znanih odhodkih do novembra in predvidenih naročilih, pri tekočih 
odhodkih smo sledili racionalni porabi sredstev. Skoraj na vseh postavkah se nižji odhodki za 
plače (bolniške, očetovski dopust, vpoklici v policijo). 
 
V tem proračunu je upoštevana razbremenitev občin, saj se je financiranje zdravstvenega 
varstva oseb brez prejemkov, mrliško ogledne službe, družinskega pomočnika in subvencije 
tržnih preneslo na financiranje iz državnega proračuna (cca 100.000 EUR letno).  
 
Na področju družbenih dejavnosti se z rebalansom povečujejo odhodki za:   

- materialne stroške za OŠ Vojnik ter financiranja stroška zaposlenih v kuhinji zaradi 
izpada prihodkov iz tržne dejavnosti v času epidemije (zaprtje oz. zmanjšan obseg 
poslovanja) – slabih 40.000 EUR 

- financiranja ekonomske cene v ostalih vrtcih; ti odhodki  so višji za 50.000 EUR  
Nižji pa so odhodki: 

- prevoze učencev zaradi šolanja na domu (40.000 EUR) 

- domske oskrbe in pomoči na domu (70.000 EUR) 

- na področju kulturo nižji odhodki za 25.000 EUR; zaradi manjšega števila prireditev, 
sofinanciranje uporabe šotora in tudi neuspešno prijavljenem projektu "izobraževalno 
središče za odrasle", katerega odhodki so bili planirani na postavki inv. vzdrževanje 
KUD Vojnik.  

Na področju investicij so te planirane v višini 954.000 EUR, kar je za 147.000 EUR manj od 
plana. Zaključena je investicija v telovadnico OŠ Frankolovo, medtem ko se odhodki za 
izgradnjo vrtca Frankolovo delno prenašajo še v leto 2022, prav tako se v  leto 2022 v celoti 
zamika projekt "postavitev fitnesa na prostem v Vojniku".  
 
Največ sprememb je na področju komunale; odhodki so z rebalansom nižji za 2.210.000 
EUR in skupno znašajo 3.148.000 EUR.  
Glavne spremembe so sledeče: 
Pri tekočih odhodkih je bistvena sprememba nižji plan pri vzdrževanju javnih poti v KS Vojnik 
in Nova Cerkev ter vzdrževanju lokalnih cest, ker se je posledično upoštevalo pri predlogu 
proračuna za leto 2022. 
 
Sredstva investicijskih vlaganj so z rebalansom nižja za 2.082.000 EUR.  
Projekti, ki so bili planirani v letu 2021 in niso oz. ne bodo realizirani v letu 2021 se prenesejo 
v leto 2022.  
Veliko tega se je že upoštevalo pri pripravi osnutka proračuna za leto 2022 (kanalizacija 
Gmajna, Lešje, Stražica, obnova vodovodov in kanalizacij), preostalo je upoštevano v 
predlogu proračuna za leto 2022; to so predvsem investicije v rekonstrukcije asfaltnih cest 
(Petelinškova ulica v višini 10.000 EUR, Cesta talcev v višini 135.000 EUR, Keršova ulica v 
višini 7.000 EUR, Socka-Frankolovo v višini 68.000 EUR, Rakova Steza –Stražica v višini 
70.000 EUR, Arclinska cesta v višini 30.000 EUR, Male Dole–Žerjav v višini 30.000 EUR),  
izgradnje pločnikov (Nova Cerkev-Gmajner v višini 29.000 EUR), izgradnja kanalizacij 
(Stražica v višini 8.000 EUR, Višnja vas v višini 10.000 EUR) ,  izgradnja vodovoda (Lindek v 
višini 14.800 EUR), obnovo kanalizacij  in vodovodov (130.000 EUR), izgradnja kanalizacije 
v Vojniku – projekt aglomeracije (276.000 EUR). 
Določene investicije pa so bile zaključene oz. realizirane v nižjem znesku kot je bilo 
predvideno in sicer: most Kaplja-Višnja vas, kanalizacija Razdelj, vodovod Trnovlje in 
Hrastnik.   
 
Odhodki na področju urejanja prostora in varstva okolja so z rebalansom nižji za 85.700 EUR 
in znašajo skupaj 50.300 EUR. Glavni znesek (49.000 EUR) zmanjšanja odhodkov 
predstavlja projekt "digitalne rešitve pametnega mesta", saj se zaradi neuspelega razpisa ta 
ponovi v naslednjem letu. Nižji odhodki na področju prostorskega načrtovanja (OPN, OPPN) 
oz. prenos v leto 2022 je bil upoštevan že v osnutku proračuna za leto 2022.    



 
Odhodki na področju občinskega premoženja znašajo 206.500 EUR in so z rebalansom nižji 
za 141.000 EUR. Bistvene spremembe so sledeče: neizvedeni nakupi zemljišč in urejanja 
zemljišč (120.000 EUR) ter zamik projekta ureditve stanovanj na Celjski cesti 14 (20.000 
EUR).  
 
Odhodki za požarno varnost so z rebalansom višji za 2.500 EUR, povečanje se nanaša na 
investicijski transfer do PGD Frankolovo za ureditev fasade. Odhodki na področju civilne 
zaščite so nižji za 15.500 EUR, predvsem zaradi odhodkov, ki so bili prvotno planirani za 
ukrepe CZ ob epidemiji koronavirusa.  
 
Odhodki za kmetijstvo se z rebalansom zmanjšujejo za 7.000 EUR in znašajo 71.900 EUR; 
vzrok je v neporabljenih sredstvih po razpisu za kmetijstvo ter sredstvih za vzdrževanje 
gozdnih cest.  
 
Sredstva za gospodarstvo in turizem so v skupnem znesku nižja za 58.000 EUR. Glavni 
znesek predstavlja zamik projekta "učni vrt v Vojniku" v leto 2022 (47.181 EUR) ter 
neporabljena sredstva po razpisu za subvencije v gospodarstvu (8.000 EUR).    
 
Odhodki na področju elementarja se povečujejo za 41.000 EUR in znašajo 253.000 EUR. 
Povečanje se nanaša na sanacijo plazu na cesti Male Dole (Jošt), katerega bo sofinanciralo 
Ministrstvo za okolje in prostor v višini 169.780 EUR.  
 
Odhodki SOU se z rebalansom znižujejo v skupni višini 53.000 EUR in znašajo skupaj 
638.000 EUR. Plan je razdeljen na proračunske postavke za pet področij delovanja. Bistveno 
znižanje pri rebalansu se nanaša na odhodke za plače (ni prišlo do zaposlitve novega 
redarja, daljša odsotnost zaradi boleznine  ter opravljenih več vpoklicev med rezervne 
policiste).  
 
Odhodki režijskega obrata so z rebalansom nižji za 30.000 EUR in znašajo skupaj 185.000 
EUR; postavljen ni bil nadstrešek pri režijskem obratu, kar se je upoštevalo že v osnutku za 
2022.  
 
610 UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE 
Odhodki tega proračunskega uporabnika so z rebalansom nižji za 11.891 EUR in znašajo 
85.186 EUR; nižji so odhodki za plače (očetovski dopust, boleznina) ter nižji materialni 
stroški telovadnice Vojnik (omejeno obratovanje v času epidemije).     
 
701 KS VOJNIK 
Odhodki tega proračunskega uporabnika so z rebalansom nižji za 6.140 EUR, kar se nanaša 
ne postavki krajevni praznik ter znameniti Vojničani. 
 
702 KS NOVA CERKEV 
Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom znižujejo za 3.351 EUR, kar se 
nanaša na postavki krajevni praznik in stroški poslovanja. 
 
703 KS FRANKOLOVO 
Sredstva proračunskega uporabnika so z rebalansom nižja za 6.624 EUR; zmanjšujejo se 
postavke  in znašajo skupaj 42.510 EUR. Spremembe se nanašajo na naslednje postavke: 
krajevni praznik, stroški poslovanja in bazen Frankolovo.  
 
Račun financiranja 
V računu financiranja se odplačilo dolgoročnih kreditov povečuje za 19.600 EUR in znaša 
skupaj 265.000 EUR.                                                                                                                                                                          



Upoštevajoč proračunski presežek v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 389.723 EUR, 
prejemek od vračila danega posojila v višini 46.000 EUR v računu finančnih terjatev in 
naložb, odplačilo dolga v višini 265.000 EUR v računu financiranja ter prosta sredstva na 
računu konec leta 2020 v višini 2.392.478 EUR, znaša presežek v višini 2.563.201 EUR. 
 
Egidij Čretnik, predsednik Odbora za finance in komunalo je povedal, da je odbor rebalans 
obravnaval in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu. Župan je odgovarjal na vprašanja 
svetnikov. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme osnutek Odloka o 
rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2021-2. 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 osnutek Odloka o rebalansu 
proračuna Občine Vojnik za leto 2021-2 preoblikuje v predlog. 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Vojnik za leto 2021-2. 
 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Spremembe in 
dopolnitve letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 
2021-2. 
 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Spremembe in 
dopolnitve stanovanjskega programa Občine Vojnik za proračunsko leto 2021-2. 
 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 5. Predlog proračuna Občine Vojnik za leti 2022-2023 
 
Irena Špegel Jovan je pojasnila, da so prihodki v predlogu proračuna za leto 2022  v 
primerjavi z osnutkom višji za 109.559 EUR. Spremembe se nanašajo na naslednje 
prihodke: 

- Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo (vodovodi, kanalizacije, čistilne 
naprave), ki je v najemu pri javnemu podjetju VO-KA se povečujejo za 130.000 EUR, 
zaradi prenosa najemnine iz leta 2021. 

- Sredstva za uravnoteženost razvoja občin se povečujejo iz 6% na 8%, kar predstavlja 
116.024 EUR dodatnih sredstev iz državnega proračuna.  

- Zamik sofinanciranja projekta izgradnje kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) v leto 
2023 pomeni, da se znižuje prihodek s strani Ministrstva za okolje in prostor  za  
1.952 EUR in iz evropskega proračuna v višini 7.809 EUR;  

- Planiran ni prihodek sofinanciranja izgradnje kanalizacije v Novi Cerkvi (Razdelj) v 
višini 135.600 EUR, saj smo lahko v predhodni najavi prijavili samo en projekt 
(kanalizacijo Ivenca). 

- Planiran je prihodek za projekt "ureditev tematskih poti; rudarska dediščina" v višini 
17.418 EUR s katerim se bomo prijavili na razpis LAS-a. 

- V rebalansu 2021-2 planirani nižji odhodki za Skupno občinsko upravo, pomenijo v 
letu 2022 tudi manjše sofinanciranje s strani Ministrstva za javno upravo v višini 8.521 
EUR.  
 

Odhodki v predlogu proračuna za leto 2022 so v primerjavi z osnutkom višji za 1.517.273 
EUR. Spremembe na odhodkih so sledeče: 

- Zaradi morebitnih povečanj stroškov sejnin se povečujejo za 10% postavke: 
1000101-nadomestila in drugi str. občinskemu svetu v višini 1.800 EUR, 1000102-



nadomestila in drugi str. odborom v višini 2.200 EUR in 2000101-nadomestila članom 
nazornega odbora v višini 260 EUR. 

- Postavka 4020130 tekoča proračunska rezervacija se povečuje za 100.000 EUR in 
znaša skupaj 150.000 EUR za nepredvidene oz. v ne zadostni višini planirana 
sredstva (sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov), kar je v trenutni situaciji rasti cen nujno potrebno.  

- Na področju osnovnega šolstva se zaradi višanja cen, predvsem energentov, 
povečujejo odhodki za materialne stroške (4030101) za 24.000 EUR in odhodki za 
prevoze učencev za 20.000 EUR. 

- Postavka za plačilo deleža financiranja ekonomske cene v drugih vrtcih je višja za 
30.000 EUR, saj so se odhodki povečali tudi v rebalansu proračuna 2021-2.   

- Povečanje postavke 4030951-investicija vrtec Frankolovo za 257.000 EUR, kar se 
nanaša na zamik oz. zaključek glavnega projekta izgradnje vrtca, vključno z ureditvijo 
odra, ki je bil odstranjen pri gradnji vrtca. Znesek zajema pridobitev dokumentacije in 
izgradnjo za mansardni del stavbe, kjer so bosta uredila še dva oddelka vrtca, 
posledično pa se zmanjšuje oz. za eno leto zamika postavka 4030934-igrišče 
Frankolovo v višini 200.000 EUR. Glede na to, da je v tej postavki zajeto tudi 
dokončanje odra, ta ni planiran na postavki 4030961-investicija OŠ Frankolovo v 
višini 10.000 EUR.  

- Postavka 4040101-vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) – KS Vojnik je višja za 34.000 
EUR, saj se iz leta 2021 prenaša nerealiziran del; prav tako se zaradi nerealiziranega 
dela postavka 4040102-vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) – KS Nova Cerkev povečuje 
za 29.000 EUR.  

- Glede na to, da smo v letu 2021 že v novembru pričeli z izvajanjem zimske službe 
(finančne posledice bodo v letu 2022) smo povečali naslednje postavke za 6.000 
EUR: 4040108-zimska služba – KS Vojnik, 4040109-zimska služba – KS Nova 
Cerkev in 4040110-zimska služba – KS Frankolovo, 

- Nerealiziran del na postavki 4040117-vzdrževanje lokalnih cest v višini 18.500 EUR 
se prav tako prenaša v leto 2022, saj se letna obveznost po koncesijski pogodbi 
zaključi 30.6. vsako leto.  

- Postavka 4040202-asfaltiranje cest se je povečala za 50.000 EUR, skupaj 200.000 
EUR, ki se delijo po  razmerju cest med krajevnimi skupnostmi (90.000 EUR za 
Vojnik, 60.000  EUR za Novo Cerkev in 50.000 EUR za Frankolovo); KS Nova 
Cerkev je predlagala, da se 70.000 EUR prenese iz postavke rekonstrukcij asfaltnih 
cest na postavko asfaltiranja, tako znašajo sredstva zanje 130.000 EUR, KS 
Frankolovo pa je predlagala, da se prenese 50.000 EUR iz postavke rekonstrukcij 
asfaltnih cest na postavko asfaltiranja, skupaj plan 100.000 EUR. Po navedenih 
prenosih je na postavki asfaltiranja cest planirano 320.000 EUR. 

- Postavka 40402021-rekonstrukcija asfaltnih cest se zaradi prenosa nerealiziranih 
investicij v letu 2021 povečuje iz 650.0000 EUR na 1.151.200 EUR, zaradi v prenosa 
120.000 EUR na postavko asfaltiranje cest (KS Nova Cerkev in Frankolovo), pa 
znaša končni plan rekonstrukcij asfaltnih cest 1.031.200 EUR. Iz leta 2021 se 
prenašajo naslednje rekonstrukcije cest: Petelinškova ulica, Cesta Talcev, Keršova 
ulica, Socka-Frankolovo, Rakova Steza-Stražica, Arclinska cesta, Male Dole (do 
Žerjav). 

- Izgradnja pločnika v Novi Cerkvi- Gmajner, ki je planirani na postavki 4040214-
kolesarske poti in pločniki, se delno zamika v leto 2022, zato je postavka višja za 
29.000 EUR in znaša skupaj 350.000 EUR. 

- Neporabljena sredstva najemnine, katere porabo planiramo na postavki 4040152 – 
obnovitvene investicije kanalizacij in ČN iz amortizacije (najemnine VO-KA), se 
prenašajo v višini 60.000 EUR in znašajo skupaj 220.000 EUR. 

- Planirana so sredstva neporabljene okoljske dajatve, ki je namenjena izgradnji 
kanalizacije na postavki 4040239-okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije v 
višini sklada, ki je na dan 31.12.2020 znašal 283.297 EUR. Sredstva se bodo 



porabila pri izvedbi izgradnje kanalizacije, kjer bodo predstavljala občinski delež 
sofinanciranja.  

- Zaradi zamika izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v Vojniku (aglomeracije), ki se 
financira iz postavke 4040242-izgradnja kanalizacije Vojnik, v leto 2023, in  prenosa 
sredstev iz leta 2021 (119.216 EUR), znaša plan 249.128 EUR. 

- Postavka 4040246-izgradnja kanalizacije Višnja vas se povečuje za 10.000 EUR 
zaradi prenosa sredstev za pridobitev dokumentacije.  

- Prav tako se za pridobitev dokumentacije izgradnje kanalizacije v Stražici prenašajo 
sredstva v višini 8.000 EUR na postavki 4040266-izgradnja čistilne naprave in 
kanalizacije Frankolovo. 

- Neporabljena sredstva najemnine, katere porabo planiramo na postavki 4040163 – 
obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemnina VO-KA), se prenašajo v 
višini 70.000 EUR in znašajo skupaj 700.891 EUR. 

- Do zamika je prišlo tudi pri pridobitvi dokumentacije za izgradnjo vodovoda Lindek, 
zato se postavka 4040273-izgradnja vodovoda Frankolovo (Lindek) povečuje za 
14.800 EUR. 

- Na postavki 4090130-projekti razvoj podeželja LAS so planirana dodatna sredstva v 
višini 25.000 EUR za projekt "ureditev tematskih poti; rudarska dediščina". 

- Nakup tovornega vozila za potrebe režijskega obrata je planiran na postavki 
6000102-stroški in oprema RO komunala, zato je postavka višja za 20.000EUR.  
 

Prihodki v predlogu proračuna za leto 2023 so v primerjavi z osnutkom višji za 619.422 EUR. 
Spremembe se nanašajo na naslednje prihodke: 

- Zamik sofinanciranja projekta izgradnje kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) v leto 
2023 pomeni, da se povečuje prihodek s strani Ministrstva za okolje in prostor  za  
98.255 EUR in iz evropskega proračuna v višini 393.020 EUR. 

- Sredstva za uravnoteženost razvoja občin se povečujejo iz 6% na 8%, kar predstavlja 
117.695 EUR dodatnih sredstev iz državnega proračuna.  

- Planiran je prihodek za projekt "ureditev tematskih poti; rudarska dediščina" v višini 
10.451 EUR s katerim se bomo prijavili na razpis LAS-a. 

 
Odhodki v predlogu proračuna za leto 2023 so v primerjavi z osnutkom višji za 397.674 EUR. 
Spremembe na odhodkih so sledeče: 

- Zaradi morebitnih povečanj stroškov sejnin se povečujejo za 10% postavke: 
1000101-nadomestila in drugi str. občinskemu svetu v višini 1.800 EUR, 1000102-
nadomestila in drugi str. odborom v višini 2.200 EUR in 2000101-nadomestila članom 
nazornega odbora v višini 260 EUR. 

- Postavka 4020130 tekoča proračunska rezervacija se povečuje za 100.000 EUR in 
znaša skupaj 150.000 EUR za nepredvidene oz. v ne zadostni višini planirana 
sredstva (sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov), kar je v trenutni situaciji rasti cen nujno potrebno.  

- Na področju osnovnega šolstva se zaradi višanja cen, predvsem energentov, 
povečujejo odhodki za materialne stroške (4030101) za 24.000 EUR in odhodki za 
prevoze učencev za 18.000 EUR. 

- Postavka za plačilo deleža financiranja ekonomske cene v drugih vrtcih je višja za 
30.000 EUR, saj so se odhodki povečali že z rebalansom proračuna 2021-2.   

- Postavka 4040202-asfaltiranje cest se je povečala za 50.000 EUR, skupaj 200.000 
EUR, ki se delijo po  razmerju cest med krajevnimi skupnostmi (90.000 EUR za 
Vojnik, 60.000  EUR za Novo Cerkev in 50.000 EUR za Frankolovo). 

- Zaradi zamika izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v Vojniku (aglomeracije), ki se 
financira iz postavke 4040242-izgradnja kanalizacije Vojnik, v leto 2023, so planirana 
sredstva v višini 156.414 EUR. 

- Na postavki 4090130-projekti razvoj podeželja LAS so planirana dodatna sredstva v 
višini 15.000 EUR za projekt "ureditev tematskih poti; rudarska dediščina". 

 



Egidij Čretnik, predsednik Odbora za finance in komunalo je povedal, da je odbor predlog 
proračuna obravnaval in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu. Župan je odgovarjal na 
vprašanja svetnikov, pojasnil je, da je v planu investicija ureditve dodatnih prostorov v vrtcu 
Frankolovo, investicija izgradnje igrišča pa se zamakne za eno leto. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23.12.2021 sprejme  Odlok o 
proračunu Občine Vojnik za leto 2022. 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23.12.2021 sprejme  Odlok o 
proračunu Občine Vojnik za leto 2023. 
 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23.12.2021 sprejme  Letni plan 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2022. 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23.12.2021 sprejme  Letni plan 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2023. 
 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23.12.2021 sprejme  Stanovanjski 
program Občine Vojnik za proračunsko leto 2022. 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23.12.2021 sprejme  Stanovanjski 
program Občine Vojnik za proračunsko leto 2023. 
 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23.12.2021 sprejme  Načrte ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2022. 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji, dne 23.12.2021 sprejme  Načrte ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2023. 
 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 6. Letni program športa Občine Vojnik za leto 2022 
 
Lidija Eler Jazbinšek, predsednica Odbora za družbene dejavnosti je povedala, da se 
izvajanje nacionalnega programa športa določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada, in 
letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Le-te morajo poleg programa določiti tudi 
merila za izvajanje letnih programov. Postopek razdelitve sredstev za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa se izvede na podlagi letnega programa športa, zato se 
predlaga v obravnavo in sprejem Letni program športa Občine Vojnik za leto 2022.   
 
V letni program športa so uvrščene tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne 
za lokalno skupnost, z upoštevanjem tradicije in posebnosti športa v lokalni skupnosti. Ob 
sprejetju proračunu Občine Vojnik se določi dejanski obseg sredstev za programe športa v 
predlaganem letnem programu športa. V letošnjem letu smo planirali nekoliko višja sredstva 
kot leto prej.  
 
Letni program športa je kot priloga sestavni del točke.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 21. redni seji dne 23.12.2021 sprejme Letni 
program športa Občine Vojnik za leto 2022. 
 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI:nihče 



SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 7. 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 predlaga odkup parc.št. 1007/1 k.o. Podgorje, 69m2 splošna raba in izvzem  iz 
splošne rabe. Stranka je lastnica mejnih parcel. Odbor za finance in občinsko premoženje je 
na 15.redni seji dne 15.11.2021 sprejel sklep, da stranka lahko odkupi parc.št. 1007/1 k.o. 
Podgorje po predpisanem postopku. 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme sklep, da se parc.št. 1007/1 
k.o. Podgorje izvzame iz družbene lastnine v splošni rabi in predlaga vknjižbo lastninske 
pravice na Občino Vojnik. Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme 
Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za 
leto 2021 za parc.št. 1007/1 k.o. Podgorje. 
 
2. Stranka predlaga odkup parc.št. 699 k.o. Vojnik trg v izmeri 244m2, last Občine Vojnik. 
Stranka je mejaš predmetne parcele. Na predmetni parceli je do sedaj stala transformatorska 
postaja, letos pa je Elektro Celje le to prestavil. Občina predmetne parcele ne potrebuje za 
svoje potrebe. Odbor za finance in občinsko premoženje je na 15.redni seji dne 15.11.2021 
sprejel sklep, da stranka lahko odkupi parc.št. 699 k.o. Vojnik trg  po predpisanem postopku. 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Dopolnilni sklep o letnem 
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 za parc.št. 699 
k.o. Vojnik trg 
 
3. Stranka FMI d.o.o. je podala vlogo za menjavo parcel in sicer predlagajo menjavo parc.št. 
597/14 v izmeri 151m2, parc.št. 605/14 v izmeri 175m2, skupaj 326m2, katerih lastnik je FMI 
d.o.o. za parcele št. 605/16 v izmeri 17m2, parc.št. 605/10 v izmeri 41m2, parc.št. 605/18 v 
izmeri 56m2, parc.št. 605/17 v izmeri 121m2, skupaj 235m2, vse k.o. Loka, last Občine 
Vojnik. Gre za menjavo opuščene poti za dostopno pot, ki vodi do gozda. FMI d.o.o. bo ob tej 
poti gradila 4 stanovanjske hiše. 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Dopolnilni sklep o letnem 
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 za parc.št. 
605/16, parc.št. 605/10, parc.št. 605/18, parc.št. 605/17, vse k.o. Loka, last Občine Vojnik. 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Dopolnilni sklep o letnem 
načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Vojnik za leto 2021 za parc.št. 
597/14, parc.št. 605/14, katerih lastnik je FMI d.o.o. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
1.Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Dopolnilni sklep o 
letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik 
za leto 2021. 
2.Občinski svet Občine Vojnik, na 21. seji, dne 23.12.2021 izvzame iz družbene lastnine 
v splošni rabi zemljišča s parcelami, navedenimi v prilogi in predlaga vknjižbo 
lastninske pravice na Občino Vojnik.  
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 



 
Ad 8. Poročilo o delu občinske uprave 
 

 Župan je predstavil  tekoče delo občinske uprave in projekte v teku kot npr. kanalizacija in 

rekonstrukcija Ceste talcev, pločnik Nova Cerkev, rekonstrukcija Arclinske ceste, ureditev 

Senegaškega mostu, projekti za igrišče Frankolovo,… 

Ad 9. Poročilo o delu odborov in komisij 
 
Predsedniki so podali poročila o delu odborov in komisij.  
 
Ad 10. Vprašanja in pobude svetnikov 
 
Župan je vsem zaželel lepe praznike in zdravja v prihodnjem letu. Lepim željam so se 
pridružili tudi ostali navzoči. 
 
Seja je bila končana ob 20.20. 
 
Zapisala:                                                                            
Tanja Golec Prevoršek                                                            Branko Petre 
                                                                                                      Župan 
                                                                                                Občine Vojnik 


