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OBČINA VOJNIK 

 

Datum: 4. 7. 2022 
Številka: 032-0010-2022 
 

ZAPISNIK 
3. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK, 

ki je potekala od dne 30.6.2022 od 10.00 ure do dne 4.7.2022 do 14.00 ure 
 
 
Od dne 30.6.2022 od 10.00 ure do dne 4.7.2022 do 14.00 ure je potekala 3. korespondenčna 
seja Občinskega sveta Občine Vojnik, na kateri je svetnikom župan  podal dva predloga 
sklepov. Dne 30. 6. 2022 je bilo vsem 18 svetnikom poslano gradivo, ki je poleg obrazložitve 
točk dnevnega reda vsebovalo tudi obrazca za potrditev predlaganih sklepov. 
 
DNEVNI RED: 

1. Mnenje k imenovanju direktorice javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-

izobraževalnih zavodov Občine Vojnik 
 
 
Ad1. Mnenje k imenovanju direktorice javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje 
 
Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednje knjižnice Celje (Uradni 
list RS, št. 196/21) direktorja knjižnice imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov, na 
podlagi javnega razpisa ter po predhodnem soglasju ustanovitelja, mnenju občin, ki so na 
knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje dejavnosti, in mnenju strokovnih delavcev knjižnice. 
 
Svet zavoda Osrednje knjižnice Celje je na 12. seji dne 9. 6. 2022 izbral Polonco Bajc Napret 
v nadaljnji postopek imenovanja direktorja knjižnice v mandatnem obdobju 2022–2027. 
Petletni mandat direktorice bo začel teči 1. 8. 2022. Pred sprejemom sklepa o imenovanju 
direktorice svet zavoda prosi Občino Vojnik, da kot pogodbena partnerica Osrednje knjižnice 
Celje poda mnenje o predlagani kandidatki Polonci Bajc Napret za direktorico Osrednje 
knjižnice Celje.  
 
Ustanoviteljica Mestna občina Celje in strokovni delavci knjižnice so že podali soglasje 
oziroma pozitivno mnenje k imenovanju direktorice. Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Občine Vojnik je na svoji 3. dopisni seji, ki je potekala od 23.6.2022 od 12.00  
do 24.6.2022 do 15.00 obravnavala predlog in sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu 
Občine Vojnik, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Polonce Bajc Napret za direktorico 
javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje za mandatno obdobje 2022–2027. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Vojnik na 3. dopisni seji, ki poteka od  30. 6. 2022 od 10.00 do 
4.7.2022 do 14.00 daje pozitivno mnenje k imenovanju Polonce Bajc Napret za 
direktorico javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje za mandatno obdobje 2022–2027.  
 
 
Trinajst (13) svetnikov je pravočasno oddalo glasovnice, od tega jih je trinajst (13) glasovalo 
za sklep, proti ni bil nihče. Ena (1) glasovnica je bila prepozna in je neveljavna.  
 



SODELUJOČIH: 13 
ZA:13 
PROTI: 0 
SKLEP JE SPREJET. 
 
Ad 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov Občine Vojnik 
 
S strani Osnovne šole Vojnik in Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo smo prejeli 
predlog za spremembo akta o ustanovitvi. Dne 18.5.2022 je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport šolam posredovalo okrožnico, v kateri je navedeno, da je bil v Uradnem listu 
RS št. 11/2022  objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki med drugim določa novo podpoglavje 6.3.1.a: 
Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in obsega novi 119.a in 119.b člen.  
 
V novem 119.členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni 
proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu 
(tj. tržno dejavnost), vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko 
izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih 
odhodkov. Ministrstvo predlaga, da javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, 
le-te opozorijo na vključitev te določbe v ustanovitveni akt (priloga okrožnica št. 6030-
12/2022 z dne 18.5.2022). Po vključitvi predlagane spremembe v akt o ustanovitvi mora javni 
zavod pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene 
proizvodov in storitev tržne dejavnosti, cenik pa morajo pripraviti do 12.8.2022.   
 
Glede na to, da gre za uskladitev z veljavno zakonodajo –Pravilnik  o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki je sprejet 
na podlagi Zakona o javnih financah predlagamo, da občinski svet Občine Vojnik navedeno 
spremembo Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik 
obravnava na dopisni seji.  
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 3. dopisni seji, ki poteka od   30. 6. 2022 od  10.00 
do  4. 7. 2022 do 14.00 sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o 
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik. 
 
Dvanajst (12) svetnikov je pravočasno oddalo glasovnice, od tega jih je dvanajst (12) 
glasovalo za sklep, proti ni bil nihče. Ena (1) glasovnica je bila prepozna in je neveljavna.  
 
SODELUJOČIH: 12 
ZA:12 
PROTI: 0 
SKLEP JE SPREJET. 
 
 
 
Zapisala:        Župan Občine Vojnik 
Tanja Golec Prevoršek           Branko Petre 



Vojnik, 19.5.2022 
Številka: 032-0009-2022 (7) 

Z A P I S N I K  
23. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik, 
ki je bila v četrtek, dne 19.5. 2022, ob 18. 00 uri 

                                              v sejni sobi Občine Vojnik 
 
Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Seja je bila sklepčna, ob otvoritvi seje je bilo prisotnih 15 svetnikov, upravičeno odsotni 
Janko Čepin, Zdenka Brecl, Branka Čretnik. 
Drugi prisotni: predsednik Nadzornega odbora Občine Vojnik g. Benedikt Podergajs, ad 2 
direktorica Zdravstvenega doma Celje  ga. Alenka Obrul, 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 15 glasovi, sprejeli predlagani 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik 
2. Informacija o delu Zdravstvenega doma Celje 
3. Mnenje o kandidatih/kandidatkah za ravnatelja/ravnateljico Vrtca Mavrica 

Vojnik 
4. Predlog soglasja k imenovanju direktorice JZ Regijsko študijsko središče Celje 

in imenovanje predstavnic/predstavnikov v svet zavoda Regijsko študijsko 
središče Celje  

5. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve 

6. Predlog pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju 
občine Vojnik za lokalne volitve 2022 

7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Vojnik o opravljenih nadzorih 
8. Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leta 2023-2025 
9. Humanitarna pomoč Občine Vojnik beguncem iz Ukrajine 
10. Spremembe in potrditve izvedbe investicij 
11. Poročilo o delu občinske uprave 
12. Poročilo o delu odborov in komisij 
13. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
Ad 1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik 
Župan je povzel zapisnik in sprejete sklepe 22. redne seje občinskega sveta Občine  Vojnik.   
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji dne 19.5.2022 potrdi zapisnik 22. redne 
seje občinskega sveta Občine Vojnik. 
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 2. Informacija o delu Zdravstvenega doma Celje 
Direktorica Zdravstvenega doma Celje je predstavila delo Zdravstvenega doma Celje s 

poudarkom na delu Zdravstvene postaje Vojnik. Vseslovensko pomanjkanje zdravnikov 

rešujejo s podelitvijo kadrovskih štipendij  za bodoče zdravnike. V razpravi so svetniki 

povprašali glede pediatra v Vojniku, glede dosegljivosti zdravnikov, kaj se zgodi s pacienti, 



ko se zdravnik upokoji. Direktorica je odgovorila na zastavljena vprašanja in sicer glede 

pediatra je povedala, da so pediatrinje za območje občine Vojnik v Zdravstvenem domu 

Celju, kjer jih je več in se lahko med seboj posvetujejo, za delo v manjših zdravstvenih 

postajah se ne odločajo. Naročanje na preglede in elektronsko naročanje zdravil se je zelo 

dobro obneslo, kdor pa potrebuje osebni pregled pri zdravniku, mu je to zagotovljeno. Ko se 

zdravnik upokoji, ZZZS pošlje vsem njegovim pacientom obvestilo, da si poiščejo novega 

zdravnika. Svetniki so na splošno pohvalili delo ZP Vojnik, prav tako župan, ki je izpostavil 

pretekle investicije v ZP Vojnik.  

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji dne 19. 5. 2022  sprejme informacijo o 

delu Zdravstvenega doma Celje s poudarkom na delu Zdravstvene postaje Vojnik. 

NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 3. Mnenje o kandidatih/kandidatkah za ravnatelja/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. Trenutno je v.d. ravnateljice ga. Martina Ošlak. 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. 
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, 4. 5. 2022, pozval Občino Vojnik, da poda mnenje 
o kandidatih za delovno mesto ravnatelja 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 pet prijav:Liljana Jevšinek, Jelka Kralj, Martina Ošlak, 
Nenad Vranešević, Dita Horvatiček. 

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


Vsi kandidati 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 za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  so na 19. redni seji, dne 16. 5. 
2022, obravnavali in razpravljali o vlogah in programih petih kandidatov: Liljane Jevšinek, 
Jelke Kralj, Martine Ošlak, Nenada Vraneševića, Dite Horvatiček 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 kandidatoma 
Martini Ošlak in Nenadu Vraneševiću za ravnateljico/ravnatelja Vrtca Mavrica Vojnik za 
naslednje petletno mandatno obdobje.  
 
Obrazložitev:  
Na javni razpis za delovno mesto ravnatelja Vrtca Mavrica Vojnik je prispelo pet prijav 
kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik je ustanoviteljico 
zaprosil za podajo mnenj o vseh kandidatih. 
 
Martina Ošlak izpolnjuje pogoje razpisa, ima večletne delovne izkušnje na področju vzgoje in 
izobraževanja v vrtcu in v osnovni šoli. Je zaposlena v kolektivu Vrtca Mavrica Vojnik in 
pozna razmere v zavodu. V vrtcu je opravljala delo svetovalne delavke in delo z otroki v 
skupini. Trenutno opravlja delo v.d. ravnateljice Vrtca Mavrica Vojnik. Izkazuje zelo dobro 
poznavanje področja vzgoje in izobraževanja. V svojem programu je poudarila strokovno 
delo z otroki, sodelovanje s starši, sodelovanje z zaposlenimi in ustanoviteljico ter predstavila  
razvojne cilje vrtca.  
 
Nenad Vraneševič izpolnjuje pogoje razpisa in ima večletne delovne izkušnje na področju 
vzgoje in izobraževanja v vrtcu. Trenutno opravlja delo vzgojitelja predšolskih otrok, je vodja 
oddelka. Izkazuje zelo dobro poznavanje področja vzgoje in izobraževanja. V svojem 
programu je izpostavil vizijo vrtca, strokovno delo z otroki, sodelovanje z družino, 
sodelovanje s sodelavci in razvoj pedagoškega potenciala ter sodelovanje z okoljem. Je 
povezan z lokalnim okoljem.   
 
Iz prijav in dokazil je razvidno, da kandidati Jelka Kralj, Dita Horvatiček in Liljana Jevšinek 
izpolnjujejo pogoje razpisa in imajo izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja. Njihove 
reference  in program so dobri, vendar niso prepričali članov komisije tako kot so jih delovne  
izkušnje, reference, smernice oziroma programa Martine Ošlak in Nenada Vraneševića.   
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji dne 19.5.2022  sprejme Sklep o 
pozitivnem mnenju k imenovanju kandidatov Martine OŠLAK in Nenada 
VRANEŠEVIĆA za ravnatelja Vrtca Mavrica Vojnik za petletno mandatno obdobje.  
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:0 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 4. Predlog soglasja k imenovanju direktorice JZ Regijsko študijsko središče Celje  
Samo Kunej, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
povedal,  da v letošnjem letu poteče mandat direktorici Katji Esih, ki jo je Svet zavoda 
soglasno izbral še za naslednji mandat. V skladu s statutom JZ RŠS se mora v 45. dneh tudi 



Občina Vojnik kot soustanoviteljica opredeliti do predlagane kandidatke Katje Esih za 
direktorico.    
 
Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju RŠS) je javni zavod, pristojen za 
razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije.Podlage za 
ustanovitev središča so bile dane s sprejemom Zakona o visokem šolstvu iz leta 1993, ki je 
opredelil možnost ustanavljanja samostojnih »neuniverzitetnih« visokošolskih zavodov ter 
Nacionalnim programom visokega šolstva (NPVŠ) 2002 – 2005, ki je prvi  izpostavil pomen 
decentralizacije in regionalizacije visokega šolstva.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, 

in tako prispevali k povečanju gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka regije. 

Vizija JZ Regijsko študijsko središče je zagotoviti pogoje za kakovostno delovanje, rast in 
razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja akademske in 
znanstveno-raziskovalne odličnosti. 
JZ Regijsko študijsko središče je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda in Statuta 
RŠS pristojno in odgovorno za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju 
terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije ter izvaja svojo dejavnost 
tako, da (6. člen Statuta JZ RŠS): 

 koordinira in vodi regionalni razvoj terciarnega izobraževanja ter raziskovalne 
dejavnosti, 

 pripravlja strokovne podlage za razvoj terciarnega izobraževanja ter raziskovalne 
dejavnosti v regiji, 

 sodeluje z ustanoviteljicami, gospodarstvom in negospodarstvom za potrebe razvoja 
terciarnega izobraževanja v regiji, 

 sodeluje z višje in visokošolskimi zavodi ter znanstveno-raziskovalnimi ustanovami 
doma in v tujini, 

 opravlja strokovne naloge skupnega pomena za terciarno izobraževanje v regiji, 
 opravlja analitično in svetovalno delo na področju razvoja terciarnega izobraževanja v 

regiji, 
 koordinira in vodi investicije za potrebe terciarnega izobraževanja v regiji, 
 koordinira razvoj študentskega bivalnega standarda v regiji, 
 sodeluje pri razvoju programov vseživljenjskega učenja na terciarni ravni v regiji, 
 sodeluje pri organizaciji strokovnih posvetov ipd. na področju terciarnega 

izobraževanja, 
 pripravlja in izdaja informativna gradiva s področja dejavnosti javnega zavoda, 
 spremlja temeljna nacionalna vprašanja razvoja terciarnega izobraževanja in 

znanosti. 



RŠS je ustanovitelj treh visokošolskih zavodov s sedežem v regiji. Prvi visokošolski zavod, 
Visoko šolo za varstvo okolja s sedežem v Velenju, smo ustanovili leta 2007, njej je sledila 
Visoka zdravstvena šola v Celju leta 2009 ter Visoka šola za proizvodno inženirstvo 
(preimenovana iz Visoke gospodarske šole) leta 2010. 

Hkrati z izpolnitvijo pogojev za ustanovitev visokošolskih zavodov (kadrovskih, finančnih, 
prostorskih), smo skupaj s številnimi strokovnjaki, tako iz visokošolskega okolja, 
gospodarstva in negospodarstva, razvili 3 visokošolske strokovne študijske programe 1. 
stopnje ter sodelovali pri razvoju treh magistrskih študijskih programov 2. stopnje na že 
delujočih visokošolskih zavodih (Visoki šoli za varstvo okolja in Visoki zdravstveni šoli v 
Celju). 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji dne 19.5.2022 sprejme sklep, s katerim 
daje soglasje k imenovanju Katje Esih iz Celja za direktorico JZ Regijsko študijsko 
središče za mandatno dobo petih let.   
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 4a. Imenovanje predstavnic/predstavnikov v svet zavoda Regijsko študijsko 
središče Celje  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Občinski svet na 22. redni seji 
dne 7.4.2022 sta predlagala kandidatko Marijo Sodin iz Nove Cerkve za Svet zavoda – JZ 
Regijsko študijsko središče Celje (v nadaljevanju RŠS).  
 
V skladu z 8. členom Statuta RŠS dva člana Sveta imenujejo t. i. druge (manjše) občine 
ustanoviteljice.  
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, 
- 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.  

Svetniki so prejeli poziv za imenovanje predstavnikov v Svet zavoda RŠS Celje in listo 
kandidatov. 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.  

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik  na 23 . redni seji, dne 19. 5. 2022, izvoli v Svet zavoda 
Regijsko študijsko središče Celje naslednjo predstavnico: 
 
-MARIJA SODIN. 

NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 5. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
Samo Kunej, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
povedal, da na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZRVK) (Uradni 
list RS, št. 41/2007, 103/07- ZPolS-D, 105/08-odl. US, 11/11, 28/1, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. 
US)  imajo organizatorji volilne kampanje za volitve v občinski svet pravico do povračila 
stroškov volilne kampanje maksimalno v višini 0,33 € za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,  
Organizatorji volilne kampanje za volitve župana imajo pravico do povračila stroškov volilne 
kampanje maksimalno v višini 0,12 € za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih 
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o financiranju 
volilne kampanje, oddanega preko spletnega portala Agencije RS za javnopravne evidence 
in storitve. 
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, 
upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.  
 
Na prejšnjih volitvah je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagala 
Občinskemu svetu, da se določi nižji znesek in sicer:  
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, ki so jim pripadli mandati za 
svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje v 
višini 0,20 € (2018) za dobljeni glas. Skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o financiranju volilne kampanje, 
oddanega preko spletnega portala Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. 

 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% glasov 
od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini  0,10 € (2018) za vsak dobljeni glas. 
Če pride do drugega kroga glasovanja za župana, sta kandidata, ki kandidirata v drugem 
krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni 
znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila Občinskemu svetu in Računskemu sodišču.  

 



Za prejšnje volitve (2018) je bilo izplačano 624,60 EUR, saj je bila zelo nizka volilna 
udeležba (35,49 %). 2014 pa 907,00 EUR (volilna udeležba 44,56 %).  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala  predlog na seji dne 
16.5.2022.  Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so zavzeli stališče, 
da so dovoljeni zneski nizki in ni smiselno, da se jih še dodatno niža. Predlagajo, da se v 
prihodnjem mandatu uskladijo tako sejnine kot tudi drugi prejemki. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji, dne 19. 5. 2022, sprejme Sklep o delnem 
povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vojnik.   
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 6. Predlog pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju 
občine Vojnik za lokalne volitve 2022 
Samo Kunej, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pove, 
da v skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 
103/07, 105/08, 11/11, 28/11, 98/13, 8/15 in 6/18), Občina Vojnik javno objavi pogoje za 
pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Vojnik za LOKALNE 
VOLITVE ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET, ki bodo v nedeljo 20. novembra 2022. 
 
Pogoji so pripravljeni v skladu z zakonodajo in sicer se določijo:  
-  brezplačna plakatna mesta;  
- dodatna plakatna mesta, ki so plačljiva: predhodne pisne prijave na Občino Vojnik oziroma 
na Premeno, d.o.o. , Ljubljana;  
-  območja za plakatiranje; 
-  omejitve plakatiranja; 
-  odstranitev plakatov. 
 
1.) V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je 
lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili možno na brezplačnih 
oglaševalnih mestih – redna plakatna mesta 
2.) V skladu z drugim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je 
lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili na podlagi predhodne 
pisne prijave do srede 5. 10. 2022 na sedež občine oziroma na obcina@vojnik.si možno proti 
ustreznem plačilu – dodatna plakatna mesta;  
3.) Pogoji za dodatna plakatna mesta na plakatnih stebrih pri lekarni Vojnik ter Mercatorju 
Vojnik pod komercialnimi pogoji;  
4.) Poleg rednih in dodatnih plakatnih mest so na razpolago organizatorjem volilne kampanje 
še območja za plakatiranje; 
5.) Za uničenje plakatov občina ne odgovarja. Uničene plakate bo občina odstranjevala 
sproti. Šteje se, da je plakat uničen, ko je zaradi vremenskih neprilik  ali človeškega faktorja 
izgubil prvotno obliko (porisani ali strgani plakati).   
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15. dni  po dnevu glasovanja 
odstraniti vse svoje plakate in druga propagandna sporočila s plakatnih mest. 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da ponekod občine poskrbijo za plakatiranje in lepljenje 
plakatov, vendar mi nimamo kapacitet za to.  Izpostavljeno je bilo plakatiranje na splošno, 
potrebno je pripraviti odlok o plakatiranju. Župan je pojasnil, da čezcestni transparent ni v 
funkciji, je poškodovan, prav tako izvajalec ni poravnaval obveznosti, zato bomo prekinili 
pogodbo.  
 
PREDLOG SKLEPA: 

mailto:obcina@vojnik.si


Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji, dne 19. 5. 2022, sprejme Pogoje za 
pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Vojnik za lokalne 
volitve 2022.  
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:0 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Vojnik o opravljenih nadzorih 
Predsednik Nadzornega odbora Občine Vojnik g. Benedikt Podergajs je predstavil  poročila 
nadzornega odbora, za katere so bili opravljeni nadzori v letu 2021, nadzorni odbor pa je 
končna poročila sprejel v januarju 2022.  
Poročila so sledeča:  

- Poročilo o izvedbi pregleda namenske poraba sredstev za financiranje knjižnice v 
Vojniku v letu 2019 

- Poročilo o pregledu izvajanja rednega vzdrževanja lokalnih cest na podlagi 
koncesijske pogodbe v letu 2020 in 

- Poročilo o pregledu investicije izgradnje vodovoda v Brdcah v letu 2020.  
 
Predstavil je tudi Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Vojnik za leto 
2022, s katerimi nadzorni odbor informira župana in občinski svet. 
Župan se je zahvalil za opravljeno delo, pripomnil je še, da se je pri izgradnji vodovoda v 
Brdcah izkazalo, da je potrebno dodatno urediti cesto, vsaka dodatna dela pa je potrebno 
jasno dokumentirati. Nadzor mora opredeliti kaj so več dela, kaj so spremenjena dela, 
odgovorna oseba na občini pa mora to odobriti. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik je na svoji 23. redni seji, dne 19. 5. 2022, seznanjen s 
poročili o pregledu nadzornega odbora: »Poročilo o izvedbi pregleda namenske 
poraba sredstev za financiranje knjižnice v Vojniku v letu 2019«, »Poročilo o pregledu 
izvajanja rednega vzdrževanja lokalnih cest na podlagi koncesijske pogodbe v letu 
2020«,  »Poročilo o pregledu investicije izgradnje vodovoda v Brdcah v letu 2020« ter 
programu dela Nadzornega odbora Občine Vojnik leto 2022.  
NAVZOČIH: 15 
ZA: 15 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 8. Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leta 2023-2025 
Občinska uprava je pripravila predlog javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
najem v Občini Vojnik. Razpis bo objavljen za obdobje  2023 - 2025 in bo veljal za oddajo 
stanovanj, ki se bodo sprostila ali na novo pridobila do objave novega razpisa. 
 
Razpis je pripravljen v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21).  
 
Oblikovani sta dve prednostni listi:  
-lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek po 9. 
členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik) niso 
zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine; 
-lista B za stanovanja, namenjena za oddajo mladim in mladim družinam, ki prvič rešujejo 
svoj stanovanjski problem. 
 
Prednostna lista za stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na 
dohodek zavezanci za plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščine ni oblikovana, predvsem iz 



razloga, ker Občina Vojnik ne razpolaga z večjim številom stanovanj za oddajo. Z oddajo 
stanovanj v najem se rešuje predvsem prosilce, ki glede na socialne razmere po 9. členu 
Pravilnika ne presegajo določenega dohodka in niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in 
varščine. Na prednostni listi A in B se bodo uvrstili prosilci, ki bodo izpolnjevali določene 
dohodkovne kriterije.  
 
Stanovanja namenjena za listo A bodo na območju Občine Vojnik, ki se bodo sprostila v 
času razpisa. Stanovanja namenjena za oddajo mladim in mladim družinam, ki se bodo 
uvrstili na prednostno listo B so predvidena na lokaciji Nova Cerkev 22 in na drugih lokacijah 
na območju občine Vojnik. Po zapolnitvi stanovanj glede na površinski normativ, bodo 
prosilci, ki so uvrščeni na prednostno listo B, uvrščeni na prednostno listo A, po kriterijih za to 
listo. V kolikor bo število upravičencev za stanovanja po površinskem normativu, namenjena 
mladim in mladim družinam, manjše od sproščenega števila stanovanj, se preostala 
stanovanja dodelijo ostalim upravičencem po listi A. V kolikor bo število upravičencev za 
stanovanja, namenjena mladim in mladim družinam, večje od razpisanega števila stanovanj, 
se ti prosilci avtomatično uvrstijo na listo A s pogoji za to listo. Razpis bo objavljen v naslednji 
številki Ogledala in na spletni strani Občine Vojnik. 
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da lahko občina z zagotovitvijo stanovanj določenim kadrom, 
ki jih v občini potrebuje, le te privabi v kraj, tako je npr. občina Dobrna zagotovila stanovanje 
zdravniku. Župan je pripomnil, da je to možno, če bo takšna odločitev občinskega sveta, za 
kar je potrebno zagotoviti sredstva v proračunu. So pa v ZP Vojnik stanovanja, ki bi naj bila 
temu namenjena. 
Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji, dne 19.5.2022 sprejme Sklep, da se 
objavi Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Vojnik za  leta 
2023-2025. 
NAVZOČIH:15 
ZA: 15 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 9. Humanitarna pomoč Občine Vojnik beguncem iz Ukrajine 
Župan je povedal, da za potrebe pomoči beguncem iz Ukrajine, ki so nastanjeni v naši občini 
predlaga naslednje. 
 
Na proračunski postavki  4030352 sociala ostalo se s sklepom o prerazporeditvi zagotovijo  
dodatna sredstva v višini 5.000 EUR za potrebe pomoči beguncem. 
Sredstva bodo namenska za kritje stroškov beguncev in jih ne krije državni proračun RS.  
Pomoč se bo realizirala preko humanitarnih organizacij Karitas in KO RK, ki so organizirani v 
vsaki naši krajevni skupnosti. Organizacija pripravi pisni predlog, kjer se navede potreba in 
upravičenec.  O predlogu odloči tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
 
Sredstva občinske pomoči se dodelijo kot dopolnitev k pomoči, ki jo prejmejo begunci s strani 
Republike Slovenije. Svetniki so bili seznanjeni tudi z informacijami, ki jih je pripravil Urad 
vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji, dne 19. 5. 2022, sprejme sklep, da se iz 

proračuna namenijo sredstva za pomoč beguncem iz Ukrajine, ki so nastanjeni na 

območju občine Vojnik. Dodeljevanje sredstev se izvede preko krajevnih organizacij 

RK in župnijskih Karitas. O upravičenosti odloči komisija, ki jo imenuje župan. 

Sredstva se namenijo v višini 5.000 EUR iz proračunske 

postavke 4030352 sociala ostalo.  

NAVZOČIH: 15 

ZA: 15 



PROTI: nihče 

SKLEP JE BIL SPREJET 

Ad 10. Spremembe in potrditve izvedbe investicij 
 

1. POVEČANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV V PRORAČUNU ZA LETO 2022 ZA 

NAMEN SANACIJE PLAZOV 

Občina Vojnik bo na podlagi potrjenih programov prioritet s strani Ministrstva za okolje in 

prostor (v nadaljevanju MOP), Sektorja za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč v 

letošnjem letu izvedla sanacije dveh plazov. Sanacija plazu in obnova vozišča LC 396011 

Pristava – Marija Dobje – Dramlje (od vodnega zajetja pri krajevni tabli Pristava – do uvoza 

Leber) bo sofinancirana iz sredstev Programa odprave posledic neposredne škode na 

stvareh zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021 ter sanacija plazu Dobrotinšek na JP 964361 

Želče, pod objektom Dobrotinšek, ki bo sofinancirana iz sredstev Programa odprave posledic 

neposredne škode na stvareh zaradi Neurje s poplavami med 3. in 6. avgustom 2020. 

Občina je že izvedla javna razpisa; izbrani izvajalec za plaz v Pristavi je Peor d.o.o., za plaz 

v Želčah pa je Novita d.o.o..  

Strošek izvedbe financira MOP do 85% brez DDV. 
 
Stroškovnik del plaz LC 396011 Pristava – Marija Dobje – Dramlje: 

         Izvedba sanacije in rekonstrukcija ceste (vključno z nadzorom in varnostnim 
koordinatorjem)  jeocenjena v višini 528.331 EUR. 

        Prihodek sofinanciranja s strani MOP-a je ocenjen v višini 421.104 EUR. 
Stroškovnik del plaz Dobrotinšek na JP 964361 Želče: 

         Izvedba sanacije in rekonstrukcija ceste (vključno z nadzorom in varnostnim 
koordinatorjem)  je ocenjena v višini 155.773 EUR. 

        Prihodek sofinanciranja s strani MOP-a je ocenjen v višini 122.999 EUR. 
 
Sredstva v sprejetem proračunu za leto 2022 so planirana za sanacijo plazov na postavki 
4100110 elementar v višini 200.000 EUR, prihodek pa v višini 180.000 EUR, projekt 
opredeljen v načrtu razvojnih programov 2022-2025 pod številko OB139-17-0005 sanacija 
plazov-elementar.  
 
S pridobitvijo dodatnih prihodkov MOP-a se v spremembi proračuna za leto 2022 upoštevajo 
prihodki v višini 364.103 EUR, skupaj torej 544.103 EUR, povečanje odhodkov pa je v višini 
484.103 EUR oz. skupaj plan odhodkov v višini 684.103 EUR, povečanje deleža financiranja 
s strani občine v višini 120.000  EUR se financira iz sredstev na računu občine na dan 
31.12.2021.  
 
PREDLAGANA SKLEPA: 

1.) Občinski svet Občine Vojnik se na 23. redni seji, dne 19. 5. 2022, seznani  o 

izvedbi sanacij plazov in obnove vozišča LC 396011 Pristava – Marija Dobje – 

Dramlje in sanaciji plazu Dobrotinšek na JP 964361 Želče ter pooblasti župana 

za izvedbo potrebnih aktivnosti. 

2.) Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji, dne 19. 5. 2022, sprejme sklep, da 

se v proračunu za leto 2022 predvideni prihodki sofinanciranja s strani 

Ministrstva za okolje in prostor v višini 364.103,34 EUR vključijo med prihodke 

proračuna in skupaj z že planiranimi prihodki Ministrstva za okolje in prostor 

znašajo 544.103,34 EUR, posledično pa se povečajo odhodki za naveden 

projekt v NRP OB139-17-0005 sanacija plazov-elementar, proračunska postavka 

sanacija po neurju (4100110) v višini 484.103,34 EUR in znašajo skupaj 



684.103,34 EUR. Razlika med odhodki in prihodki v višini 120.000,00 EUR se 

zagotavlja iz sredstev na računu občine na dan 31.12.2021.  

NAVZOČIH: 15 

      ZA: 15 

      PROTI: nihče 

      SKLEP JE BIL SPREJET 

 

2. NAKUP GASILSKE OPREME 

V proračunu so na postavki 4070220 oprema-gasilska društva zagotovljena sredstva za 
nakup opreme in sicer v letu 2022 v višini 25.000 EUR in v letu 2023 v višini 26.000 EUR; 
projekt je planiran v NRP OB139-07-0048 nakup gasilske opreme.  
Glede na priložen dopis GZ Vojnik-Dobrna o uničenju opreme na požaru v Lipi pri 
Frankolovem 4, ki se je zgodil 28.3.2022, se predlaga, da se nakup predvidene opreme v 
letu 2023 v višini 26.000 EUR prenese oz. izvede v letu 2022. Društva so tudi v postopku 
nabave opreme po planu za leto 2022, hkrati bi glede na rast cen lahko dosegli še ugodnejšo 
ceno kot leto kasneje. Financiranje se lahko v celoti izvede v letu 2022 v višini 51.000 EUR, 
saj so glede na finančno konstrukcijo proračuna za leto 2023 upoštevana sredstva na računu 
na dan 31.12.2022 v višini 717.649 EUR.  
 

PREDLAGAN SKLEP: 

Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji, dne 19. 5. 2022, sprejme sklep, da se 

izvedba programa v NRP OB139-07-004, proračunska postavka 4070220 oprema-

gasilska društva, ki je bila predvidena v letu 2023 v višini 26.000 EUR prestavi v leto 

2022 in tako znaša skupaj 51.000 EUR.  

NAVZOČIH: 15 

ZA: 15 

PROTI:nihče 

SKLEP JE BIL SPREJET 

 
Ad 11. Poročilo o delu občinske uprave 
 
-Sprememba kadrovskega načrta  
Svetniki so prejeli spremembo št. 1 Kadrovskega načrta občinske uprave Občine Vojnik za 
leto 2022 – 2023. Zaradi nepričakovane daljše odsotnosti sodelavke, ki dela tudi na odpisih 
cest smo v okviru zakonodaje (26. člen ZDR-1) zaposlili za določen čas 3 mesecev 
strokovnega sodelavca, ki je že v preteklosti opravljal navedena dela za določen čas.  
 
Ker imamo v proračunu 2022/2023 zagotovljena finančna sredstva na nerealizirani postavki 
zaposlitve preko javnih del (pomoč občanom) in predvidenega nadomestila zaradi daljše 
bolniške odsotnosti sodelavke, župan predlaga, da se kadrovski načrt v točki D: občinska 
uprava - zaposleni za določen čas spremeni tako, da bodo na dan 31. 12. 2022 trije  
zaposleni, pri javnih delih pa se število zmanjša iz dveh zaposlenih na enega zaposlenega. 
Na podlagi spremenjenega kadrovskega načrta bomo izvedli javni razpis za določen čas do 
31. 1. 2023.     
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji, dne 19. 5. 2022, soglaša s predlagano 
spremembo št. 1 Kadrovskega načrta občinske uprave Občine Vojnik za leti 2022 – 
2023.  
NAVZOČIH: 15 

ZA: 15 



PROTI: nihče 

SKLEP JE BIL SPREJET 

 
 -Župan je predstavil  tekoče delo občinske uprave in projekte v teku kot npr. izvajanje del na 

Cesti talcev, izvedba kanalizacije na več odsekih, povedal je, da je na terenu veliko težav, 

saj so dela dolgotrajna, kar nekateri občani težko sprejmejo. V teku je izvedba projekta 

Kolesce, pripravljen jer razpis za pomoč mladim glede reševanja prvega stanovanjskega 

problema. Objavljen bo javni natečaj za direktorja občinske uprave.  

Ad 12. Poročilo o delu odborov in komisij 
 
Predsedniki so podali poročila o delu odborov in komisij.  
 
Ad 13. Vprašanja in pobude svetnikov 
 
Jakob Jakop je pripomnil, da je razpis za šotor pozno, župan je povedal, da nihče ne bo 
prikrajšan, vsi se lahko prijavijo.  
Dušan Horvat je vse povabil na Frankolovo na slavnostno sejo in druženje. Damjan Muzel se 
je zahvalil vsem, ki so ga podprli na državnozborskih volitvah. 
 
 
Seja je bila končana ob 20.50. 
 
Zapisala:                                                                            
Tanja Golec Prevoršek                                                            Branko Petre 
                                                                                                      Župan 
                                                                                                Občine Vojnik 


