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Mandat 2018-2022       OBČINA VOJNIK 
        22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
        5. TOČKA 
        Datum: 7. 4. 2022 

PREDLAGATELJ:  

JANKO ČEPIN, predsednik KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA VOLITVE IN 
IMENOVANJA______________________________________________________  
 
IMENOVANJA IN PREDLOGI KANDIDATOV   
 

 
Ad 5/1. Predlog za imenovanje v Uredniški odbor javnega glasila Ogledalo  
 
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik (Uradni list RS št. 
64/08 in 37/15)  v 9. členu določa:   
 
Glasilo pripravlja uredniški odbor, ki ima odgovornega urednika in 6 članov odbora. 
Občinski svet imenuje uredniški odbor na predlog političnih strank, zastopanih v 
občinskem svetu, enega predstavnika občinske uprave pa predlaga v odbor župan. 
Iz vsake politične stranke je lahko v uredniškem odboru le po en predstavnik, razen 
v primeru, ko je političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, manj kot 5. 
 
Predstavnica občinske uprave je bila Katja Rek, ki ne bo več zaposlena na Občini 
Vojnik. Župan predlaga novo članico - predstavnico občinske uprave in sicer Nives 
Kotnik, sedaj zaposleno kot Svetovalko za varstvo okolja in investicije.    
 
Občinskemu svetu se predlaga v sprejem naslednji SKLEP:  
 
Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine 
Vojnik (Uradni list RS 64/08 in Uradno glasilo slovenskih občin 37/15) Občinski 
svet Občine Vojnik na 22. redni seji. dne 7. 4. 2022, imenuje Nives Kotnik kot 
predstavnico občinske uprave v uredniški odbor javnega glasila Občine Vojnik.  
 

 
Ad 5/2. Predlog kandidatke za članico Sveta zavoda Regijsko študijsko 
središče, Celje  
 
Z ustanovitvijo in delovanjem JZ Regijsko študijsko središče se je Savinjska 
(statistična) regija odločila za samostojno razvojno pot na področju terciarnega, 
predvsem visokošolskega izobraževanja. S kakovostnim in potrebam regije 
prilagojenim razvojem visokega šolstva bomo tako prispevali k: 
-       izboljšanju dostopnosti do visokošolskega izobraževanja; 
-       zmanjšanju odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah; 
-       povečanju sodelovanja gospodarstva in okolja z visokošolskimi in znanstveno-
raziskovalnimi institucijami; 
-       ustvarjanju kakovostnih delovnih mest za vrhunsko izobražene strokovnjake v 
visokem šolstvu in drugi univerzitetni infrastrukturi; 
-       zmanjšanju odliva visoko usposobljenega kadra; 
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in tako prispevali k povečanju gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka 
regije. 
Vizija Regijskega študijskega središča je zagotoviti pogoje za kakovostno delovanje, 
rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja 
akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti. Regijsko študijsko središče je 
ustanovitelj Visoke šole za varstvo okolja v Velenju, Visoke zdravstvene šole v Celju 
ter Visoke šole za proizvodno inženirstvo v Celju.   
 
V prilogi št. 1 vam posredujemo poziv Regijskega študijskega središča Celje (v 
nadaljevanju RŠS), prejetega dne 10.3.2022 za posredovanje predloga za člana 
Sveta zavoda RŠS, ki bo uvrščen na listo kandidatov, o katerih bodo ustanoviteljice 
naknadno glasovale v nadaljnjih 45 dneh.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 18. redni seji dne 
15.3.2022 sprejela sklep, da Občinskemu svetu Občine Vojnik predlaga Marijo 
Sodin iz Nove Cerkve na listo kandidatov v Svet zavoda Regijsko študijsko 
središče Celje.  
Marija Sodin pozna tako delovno okolje šolstva, saj je bila vrsto let zaposlena v 
srednji šoli, kot družbeno politično delovanje, saj je bila članica Občinskega sveta 
Občine Vojnik in Občine Slovenske Konjice kot tudi članica in predsednica različnih 
Svetov javnih zavodov. V prilogi št. 2 posredujemo njen življenjepis.     
 
V skladu z 8. členom Statuta RŠS dva člana Sveta imenujejo t. i. druge (manjše) 
občine ustanoviteljice: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, 
Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Štore, 
Tabor, Vojnik, Zreče in Žalec. Sedanja člana Sveta zavoda skupna predstavnika 
ostalih občin ustanoviteljic sta mag. Samo Kramer iz Mozirja in Marija Sodin iz 
Vojnika. V prilogi št. 3 je seznam vseh članov.  
Vsekakor bo morala v nadaljevanju naša kandidatka pridobiti še podporo nekaterih 
drugih občin, da bo tudi dejansko izglasovana za članico Sveta zavoda RŠS, Celje, 
predlagana je še v občinah Vitanje, Dobrna, Zreče in Slovenske Konjice.    
Zavod opravlja svojo dejavnost tako, da: 
- opravlja svetovalna in analitična dela na področju razvoja višje in visokošolskega 
izobraževanja v regiji; 
- koordinira pobude za razvoj novih višje in visokošolskih programov in drugih, s tem 
povezanih dejavnosti v regiji; 
- pripravlja strokovne podlage in spodbuja ustanavljanje novih višje in visokošolskih 
zavodov ter znanstveno-raziskovalnih inštitucij, ki so v regijskem in nacionalnem 
interesu; 
- sodeluje z višje in visokošolskimi ter znanstveno-raziskovalnimi ustanovami doma in 
v tujini pri oblikovanju skupnih razvojnih projektov ter zagotavljanju kadrov za potrebe 
razvoja višje in visokošolskega izobraževanja v regiji, 
- sodeluje z ustanoviteljicami ter gospodarstvom in negospodarstvom na področju 
strokovnih nalog, povezanih z višje in visokošolskim izobraževanjem v regiji; 
- opravlja dogovorjene strokovne naloge skupnega pomena za višje in visokošolsko 
izobraževanje v regiji (n.pr. vpisna služba, informacijski center, mednarodno 
sodelovanje, skupna promocija in drugo) z namenom racionalizacije poslovanja; 
- povezuje višje in visokošolske zavode v regiji z namenom usklajevanja prostorskih, 
kadrovskih, študentskih in drugih potreb skupnega pomena; 
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- koordinira in vodi investicije za potrebe višje in visokošolskega izobraževanja v regiji 
z namenom vzpostavljanja novih ali boljših prostorskih in materialnih pogojev za 
pedagoško in znanstveno-raziskovalno dejavnost; 
- koordinira vzpostavljanje pogojev za bivanje in prehrano študentov in profesorjev ter 
za delovanje študentskih domov in za razvoj študentskih interesnih dejavnosti v regiji; 
- sodeluje pri vzpostavljanju in koordinaciji štipendijske politike v regiji ter razvoja 
potrebnega kadrovskega potenciala za razvoj višje in visokošolskega izobraževanja v 
regiji;  
- sodeluje pri razvijanju in organiziranju programov izpopolnjevanja in usposabljanja 
oziroma vseživljenjskega učenja na višje in visokošolskih zavodih v regiji; 
- sodeluje pri organiziranju strokovnih in znanstvenih razprav, posvetovanj, 
predavanj, raziskovalnih taborov, poletnih šol, razstav in ekskurzij in drugih podobnih 
manifestacij na področju višje in visokošolskega izobraževanja v regiji; 
- pripravlja in izdaja informacijska gradiva s področja dejavnosti zavoda; 
- spremlja temeljna nacionalna vprašanja razvoja višjega strokovnega in visokega 
šolstva oziroma izobraževanja ter sodeluje z resornimi ministrstvi.  
 

Občinskemu svetu se predlaga v sprejem naslednji SKLEP:  
 
Občinski svet Občine Vojnik na 22. redni seji, dne 7. 4. 2022, predlaga Marijo Sodin iz 
Nove Cerkve na kandidatno listo za Svet zavoda Regijsko študijsko središče, Celje.  

Marija Sodin pozna tako delovno okolje šolstva, saj je bila vrsto let zaposlena v 
srednji šoli, kot družbeno politično delovanje, ker je bila članica Občinskega 
sveta Občine Vojnik in Občine Slovenske Konjice kot tudi članica in 
predsednica različnih Svetov javnih zavodov.  
 
 
Ad 5/3. Prenehanje funkcije predsednika Odbora za okolje in prostor ter 
komunalo in imenovanje novega predsednika 
 
Dne 16.2.2022 je g. Anton Kosem podal nepreklicno odstopno izjavo z mesta 
predsednika Odbora za okolje in prostor ter komunalo. V prilogi vam posredujemo 
odstopno izjavo, naša vprašanja Ministrstvu za javno upravo, kako nadaljevati s 
postopkom ter njihov odgovor.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 18. redni seji dne 
15.3.2022 obravnavala odstop predsednika Odbora za okolje in prostor ter komunalo 
in Občinskemu svetu predlaga sprejem sklepa o prenehanju funkcije predsednika 
Odbora za okolje in prostor ter komunalo g. Antona Kosema zaradi odstopa. Komisija 
predlaga Občinskemu svetu, da izmed članov odbora, ki so tudi svetniki, imenuje 
novega predsednika Odbora za okolje in prostor ter komunalo.  Komisija za 
predsednika predlaga Slavka Jezernika.  Prilagamo seznam članov Odbora za okolje 
in prostor ter komunalo.  
 
Predlog SKLEPA:  
5/3 Občinski svet Občine Vojnik na 22. redni seji, dne 7. 4. 2022: 
- sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije predsednika Odbora za 
okolje in prostor ter komunalo g. Antona Kosema zaradi odstopa,  
- imenuje Ladislava Jezernika za predsednika Odbora za okolje in prostor ter 
komunalo. 
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Ad 5/4. Imenovanje predsednika Občinske volilne komisije  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila na občinski spletni 
strani poziv, da občanke in občani ter interesna združenja podajo predloge za 
kandidata za predsednika Občinske volilne komisije. Rok za oddajo predlogov je bil 
14. 3. 2022 do 11.00. 
 
Do roka smo prejeli naslednje predloge in soglasja:  

- za Andrejo Zidanšek iz Slovenskih Konjic  
- za Matjaža Šalovena iz Razgorja  

 
Po razpravi člani komisije sprejmejo sklep, da predlagajo Občinskemu svetu Občine 
Vojnik kandidata Matjaža Šalovena za predsednika Občinske volilne komisije za 
štiriletno obdobje.   
 
Predlog SKLEPA:  
 
5/2 Občinski svet Občine Vojnik na 22. redni seji, dne 7. 4. 2022, sprejme sklep 
o imenovanju Matjaža Šalovena iz Razgorja za predsednika Občinske volilne 
komisije.  
 
 
 
Pripravili: 
Tanja Golec Prevoršek 
Mojca Skale 

Branko Petre 
Župan Občine Vojnik 

 












