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Z A P I S N I K  
24. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik, 
ki je bila v četrtek, dne 8.9. 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 13 svetnikov, upravičeno odsotni 
Marjan Kovač, Jakob Jakop, Slavko Jezernik, Majda Krošelj, Lidija Eler Jazbinšek pristopi pri 
točki 2. 
Drugi prisotni: predsednik Nadzornega odbora Občine Vojnik g. Benedikt Podergajs, 
predstavniki občinske uprave: Mojca Skale, Irena Špegel Jovan, Jelka Gregorc. 
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 13 glasovi, sprejeli predlagani dnevni red  
 

DNEVNI RED: 
 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti: 

1. Potrditev zapisnika 23. redne in 3. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Vojnik 

2. Predlogi za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2022  
3. Lokalne volitve 2022-Pravila oglaševanja   
4. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2022 
5. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih 
6. Poročilo o notranji reviziji poslovanja občine Vojnik za leto 2022  
7. Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda 

Celjske lekarne 
8. Sprememba Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske 

vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški 
rezervaciji 

9. Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z 
nepremičnim  premoženjem Občine Vojnik za leto 2022 in izvzemi iz 
splošne rabe 

10. Osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem  načrtu (OPPN) 
za EUP FR -25 v Občini Vojnik (ID št. prostorskega  akta:   2301) 

11. Osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem  načrtu (OPPN) 
za EUP AR-2 v Občini Vojnik (ID št. prostorskega  akta:   2762) 

12. Poročilo o delu občinske uprave 
13. Poročilo o delu odborov in komisij 
14. Vprašanja in pobude svetnikov   

 
 
Ad 1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik 
Župan je povzel zapisnik in sprejete sklepe 23. redne in 3. dopisne seje občinskega sveta 
Občine  Vojnik.   
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji dne 8.9.2022 potrdi zapisnik 23. redne in 
3. Dopisne seje občinskega sveta Občine Vojnik. 
NAVZOČIH: 13 
ZA: 13 



PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 2. Predlogi za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2022      
G. Čepin je podal obrazložitev predlogov za grbe in priznanja. Na podlagi Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 - Uradni list RS št. 66/09 in Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 37/15) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju komisija) v 137. številki Ogledala objavila javni razpis o priznanjih Občine Vojnik 
v letu 2022. Komisija se je sestala na 20. redni seji, 30. 8. 2022 in je upoštevala vse 
predloge, ki so bili posredovani na naslov občine do vključno srede, 10. 8. 2022 ter so imela 
priloženo soglasje kandidatov za priznanja. Prispelo je 266 pravočasnih in veljavnih 
predlogov.  
Komisija je proučila utemeljitve predlogov. Člani komisije so bili mnenja, da so predlagani 
občani, društva, podjetja, skupine,.. mnogo prispevali za razvoj krajev v občini Vojnik. Zaradi 
omejenosti števila priznanj so med predlaganimi izbrali ter pri tem upoštevali tudi območje 
delovanja (KS), število predlogov letošnjega in tudi predhodnih let.  
 
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/16) ter 
8. in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 - Uradni list RS št. 
66/09 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 37/15) Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Vojnik, da določi naslednje 
prejemnike  priznanj Občine Vojnik v letu 2022: 
 
ZLATI VOJNIŠKI GRB:   

Peter BABNIK (Bezenškovo Bukovje – Frankolovo) za dolgoletno uspešno vodenje 
Čebelarskega društva Vojnik, strokovno svetovanje na terenu, delo z mladimi ter sodelovanje 
v kraju.       
 
SREBRNI VOJNIŠKI GRB: 
 
Tomaž MARČIČ (Vojnik) za dolgoletno glasbeno ustvarjanje v kraju, doma in v tujini, 
sodelovanje v različnih komornih zasedbah ter vodenje večih zborov. 
 
MIO OPREMA d.o.o. – Janez Gobec (Višnja vas – Vojnik) za dolgoletno uspešno vodenje 
in ustvarjalno delo v podjetništvu ter prenašanje znanja na mlade.  
   
 
BRONASTI VOJNIŠKI GRB:  
 
Rafael GREGORC (Slovenske Konjice) za dolgoletno delo na področju kulture ter za petje v 
Moškem pevskem zboru Anton Bezenšek Frankolovo in v vokalni skupini Družina Gregorc.    
 
Marjetica LEBER (Želče - Vojnik) za dolgoletno srčno izvajanje rejniške dejavnosti ter 
nudenje ljubezni in varstva rejencem ob skrbi za domačijo.  
 
Štefan PREMRL (Socka – Nova Cerkev) za več kot 50 – letno prepevanje v Moškem 
pevskem zboru KUD Nova Cerkev in v Mešanem cerkvenem pevskem zboru sv. Lenarta 
Nova Cerkev ter za prispevek h kulturnemu razvoju kraja.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Člani komisije so obravnavali tudi PRIZNANJA OBČINE VOJNIK, ki jih določi župan ter so 
soglašali z naslednjimi prejemniki:   



 
Na podlagi 4. alineje 2. člena in 3. odstavka 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vojnik (UPB1 – Uradni list RS, št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih občin, 37/15) predlaga 
župan naslednje prejemnike priznanj Občine Vojnik (priznanja župana) v letu 2022:  
 

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK 

Dušan Blazinšek (Vojnik)  za dolgoletno dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu 
Vojnik in v Združenju borcev za vrednote NOB Vojnik – Dobrna.   
Barbara Suholežnik Kugler (Pot v Konjsko – Vojnik) za dejavno delo v Turističnem društvu 
Vojnik in sodelovanje pri Božičnem Vojniku.   
Franc Šelih (Vojnik) za vsestransko dolgoletno delo v Karitas Vojnik in v Katoliško -  
kulturnem društvu »Ivan Šopar« Vojnik in delo ključarja v cerkvi Sv. Jerneja, Vojnik. 
Jelka Žlaus (Globoče – Vojnik) za dejavno delo v Turistično kulturnem društvu Globoče, 
sodelovanje v več glasbenih skupinah in za raznovrstno umetniško ustvarjanje.  

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV 

Janez Čeperlin  (Hrenova – Nova Cerkev) za večletno dejavno delo v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Lemberg ter pomoč v kraju.  
Darko Korošec (Socka – Nova Cerkev) za delo predsednika Režijskega odbora za lokalni 
vodovod Lahka peč ter sodelovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Socka.  
Zavod Montessori vsak dan (Socka – Nova Cerkev) za dodatno ponudbo na področju 
predšolskega varstva v Novi Cerkvi ter srčno delo z otroci.  

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO 

Uroš Ofentavšek (Bezenškovo Bukovje - Frankolovo) za dejavno dolgoletno delo v 
Prostovoljnem gasilskem društvu Frankolovo in za požrtvovalno pomoč krajanom. 
Kmetija Vrhivšek (Lindek – Frankolovo) za spodbujanje ekološkega kmetovanja, opravljanje 
turistične dejavnosti in promocijo kraja.   
Bernardka Kračun  (Bezenškovo Bukovje - Frankolovo) za dolgoletno dejavno delo v 
Turističnem društvu Frankolovo ter za pomoč v kraju.  
 
 
OBMOČJE OBČINE VOJNIK  
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Celje za ohranjanje vrednot in spomina 
na vojno za Slovenijo v letu 1991. 
Mešani komorni pevski zbor Društva upokojencev Vojnik za dolgoletno delovanje in 
petje na različnih dogodkih ter ustvarjanje dobre volje.  
 
Priznanja bodo podeljena na OSREDNJI PRIREDITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU, ki 
bo v torek, 4. oktobra 2022 ob 19.00 v telovadnici Osnovne šole Vojnik.   
 
Posamezni predlogi z obrazložitvami so na spletni strani in bodo zaradi obširnosti gradiva v 
kroženju na seji Občinskega sveta.   
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

1.) Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/16) 
ter 8. in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 - Uradni list RS 
št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 37/15) Občinski svet Občine Vojnik na 



24. redni seji, dne 8. 9. 2022, določi naslednje prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 
2022: 
 
ZLATI VOJNIŠKI GRB:  
1.) Peter BABNIK  
 
SREBRNI VOJNIŠKI GRB:   
 
1.) Tomaž MARČIČ  
2.) MIO OPREMA d.o.o. – Janez Gobec  
 
BRONASTI VOJNIŠKI GRB:      
 
1.) Rafael GREGORC  
2.) Marjetica LEBER 
3.) Štefan PREMRL  
 
2. Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji, dne 8. 9. 2022, prejme informacijo o 
prejemnikih priznanj Občine Vojnik v letu 2022, ki jih določi župan.  
 
NAVZOČIH: 14 
ZA: 14 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SOGLASNO SPREJET 
 
 

Ad 3. Lokalne volitve 2022-Pravila oglaševanja  
 
G. Čepin je pojasnil predlog pravil oglaševanja. Pred štirimi leti smo za lokalne volitve uskladili skupni 
BILTEN, kjer smo javno objavili liste kandidatov za župana, Občinski svet in Svete krajevnih skupnosti 
v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah ter plačljive objave kandidatov in list tako, da so imeli naši 
občani in občanke celovito informacijo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
20. redni seji, dne 30. 8. 2022, obravnavala predlog pravil za oglaševanja odgovorne urednice glasila 
Ogledalo, ki je povzel glavne organizacijske in tehnične detajle izpred štirih let. Na podlagi Zakona o 
volilni in referendumski kampanji bomo v volilnem glasilu Ogledalo, ki bo izšlo 3. novembra 2022 vsem 
organizatorjem volilne kampanje zagotovili enake pogoje pri propagandni predstavitvi kandidatov in 
njihovih programov.    
 
Člani komisiji predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme pravila (obseg, pogoje in način) oglaševanja v 
glasilu Ogledalo.  
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji, dne 8. 9. 2022, sprejme Pravila o 
oglaševanju v občinskem glasilu Ogledalo za lokalne volitve 2022.   
NAVZOČIH: 14 
ZA: 14 
PROTI:0 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
 

Ad 4. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2022  
 



Ga. Irena Špegel Jovan je na seji predstavila obrazložitev polletnega poročila za leto 2022. 
Prihodki  v prvi polovici leta so bili realizirani v višini 5.512.000 EUR oz. 47 %  od planiranih. 
V primerjavi z lanskim letom so prihodki v prvi polovici leta višji za 23 %. 
 
Davčni prihodki so znašali 3.281.000 EUR oz. realizirani v višini 51 % od planiranih. Med njih 
sodi dohodnina, ki je glavni vir v proračunu in je znašala 3.001.000 EUR,  v strukturi 
realiziranih prihodkov predstavlja 54 % vseh prihodkov. Davki na premoženje so realizirani v 
višini 206.000 EUR oz. 60 %; največ predstavlja davek na promet nepremičnin (95.000 EUR 
oz. 159 % od plana),  odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč so bile izdane v 
avgustu, tako da je predvidena zapadlost v letošnjem letu. Domači davki na blago in storitve 
so ob polletju znašali 75.000 EUR, največ predstavlja okoljsko dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (realizacija 69.000 EUR).  
 
Nedavčni prihodki so ob polletju realizirani v višini  526.000 EUR oz. 33 % od planiranih. 
Največji delež med njimi predstavljajo prihodki od premoženja in sicer od najema komunalne 
infrastrukture do javnih podjetij (360.000 EUR).  
Med nedavčne prihodke sodijo tudi prihodki od komunalnih prispevkov, prihodek je bil ob 
polletju – 27.000 EUR, zaradi vračila večjega zneska, ki je bil vplačan v lanskem letu.  
 
Kapitalski prihodki so znašali zgolj 1% oz. 765 EUR; prihodek se nanaša na prodajo manjših 
zemljišč.  
 

Transferni prihodki so znašali 1.703.000 EUR oz. realizirani v višini 47 % od planiranih;  
Največ se nanaša na sofinanciranje izgradnje vrtca v Frankolovem s strani Min. za 
izobraževanje v višini 1.103.000 EUR, delovanje Skupne občinske uprave, financiranje s 
strani občin v višini  236.000 EUR ter s strani Ministrstva za javno upravo v višini 92.000 
EUR ter sredstva za uravnoteženost razvoja občin v višini 232.000 EUR.  
 
 
Odhodki v prvi polovici leta so bili realizirani v višini 3.387.000 EUR oz. 25 %  od planiranih. 
Avgusta so ti odhodki znašali 40 %. 
Realizacija tekočih odhodkov znaša 35 % od plana, tekočih transferov 43 % od plana, med 
tem ko so bili investicijski odhodki in transferi  realizirani le v višini 12 % od planiranih.  
 
Razpisi za financiranje društev iz področja kulture, športa, sociale in ostalih društev so bili 
objavljeni v Ogledalu št. 136 v mesecu marcu. Vsi, ki so vrnili podpisane pogodbe do 
15.7.2022, so odobrena sredstva v mesecu juliju prejeli v celoti, to so društva iz področja 
kulture in športa ter skoraj vsa ostala društva, ostala društva so dobila po takoj po vrnitvi 
podpisanih pogodb. 
 
Razpisa za subvencije v kmetijstvu in gospodarstvu sta bila prav tako objavljena v mesecu 
marcu 2022, rok za oddajo zahtevka za kmetijstvo je do 15.10.2022, rok za vloge za 
subvencije v gospodarstvu pa je do 7.10.2022.  
 
Podrobnejša realizacija po postavkah je razvidna iz posebnega dela proračuna.  
 
Odhodki za investicije in inv. transfere so znašali 842.221 EUR. Povzetek glavnih 
investicijskih odhodkov ob polletju: 

 na področju družbenih dejavnosti ureditev mansardnega dela novega vrtca v 
Frankolovem (27.000 EUR od planiranih 267.000 EUR – 10 %)  

 na področju komunale so sredstva za investicije znašala 750.000 EUR oz. 15 % od 
planiranih in sicer na:  

na področju cestnega prometa in infrastrukture se je do polletja namenilo 326.000 EUR in 
se nanašajo predvsem na: proračunsko postavko asfaltiranje cest (39.000 EUR), 
rekonstrukcija asfaltnih cest v višini 173.000 EUR (Keršova ulica s krožiščem v višini , 



Arclinska cesta in Cesta talcev ), postavko kolesarske poti in pločniki v višini 28.000 EUR 
(pločnik Nova Cerkev - Gmajner), postavko mostovi Nova Cerkev v višini 79.009 EUR  
(most pri Senegaškem mlinu v Socki). 
Največja realizacija investicijskih vlaganj na področju ravnanja z odpadno vodo se ob 
polletju nanaša na: proračunsko postavko izgradnje kanalizacije v Vojniku- projekt 
aglomeracije v višini 127.000 EUR, za obnovitvene investicije kanalizacij in čistilnih 
naprav iz amortizacije se je namenilo 11.000 EUR. 
Investicijska vlaganja na področju oskrbe z vodo so ob polletju znašala 280.000 EUR in 
se nanašajo predvsem na proračunsko postavko obnovitvene investicije vodovodov iz 
amortizacije v višini 276.000 EUR.  

 na področju požarne varnosti je bil dan investicijski transfer vsem gasilskim društvom 
za nakup gasilske opreme v višini  25.000 EUR), 

 
Porabljena so bila sredstva proračunske rezerve v višini 10.000 EUR in sredstva 
proračunske rezervacije ob polletju so bila porabljena oz. prerazporejena v višini 15.500 
EUR; navedeno je razvidno iz prilog k poročilu.  

 
Glede na predstavljeno realizacijo prihodkov in odhodkov občina v prvem polletju ni imela 
likvidnostih težav, skoraj v večini smo upoštevali 30 dnevni plačilni rok. 
 
Odplačali smo dolgoročne kredite v višini 173.000 EUR oz. 54% od plana, kar je razvidno iz 
računa financiranja. 
 
V računu finančnih terjatev in naložb je izkazan prejemek sredstev, ki smo jih pridobili s 
prodajo kapitalskih deležev v višini 1.437 EUR. Sredstva smo prejeli kot iztisnjeni delničar 
družbe KD Group D.D., kjer je občina imela 32 delnic.  
 
Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za prvo polletje proračunskega leta 2022 v 
višini 2.125.486 EUR, prejemkov od prodaje kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in 
naložb v višini 1.434 EUR in odplačila dolga v višini 172.996 EUR, občina za obdobje januar-
junij proračunskega leta 2022 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 1.953.926 
EUR. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Vojnik na 24. seji, dne 8. 9. 2022, sprejme informacijo o 
izvrševanju proračuna za tekoče proračunsko obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 6. 
2022. 
NAVZOČIH: 14 
ZA: 14 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
 
Ad 5. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih 

Predsednik Nadzornega odbora Občine Vojnik g. Benedikt Podergajs je predstavil  
poročila nadzornega odbora na podlagi programa dela Nadzornega odbora Občine 
Vojnik leto 2022. Na 9. seji v mesecu juliju je bilo sprejeto Poročilo o izvedbi pregleda 
izgradnje vodovoda Beli Potok v letih 2019-2020.  
Na tej seji so se obravnavali tudi osnutki poročil, katerih končna potrditev bo na 10. 
seji nadzornega odbora, dne 6. 9. 2022. Poročila so sledeča in bodo priložena po 
potrditvi na seji nadzornega odbora: 

- Poročilo o izgradnji pločnika Vojnik - Gmajna v letu 2021, 
- Poročilo o izgradnji mostu v Kapljo - Višnja vas v letu 2021, 
- Poročilo o izgradnji kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj v letu 2021, 



- Poročilo o izgradnji vodovoda Trnovlje v letih 2020 in 2021 in 
- Poročilo o pregledu subvencij v gospodarstvo v letu 2021.  

 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Vojnik je bil na svoji 24. redni seji, dne 8. 9. 2022, 
seznanjen s poročili o pregledu nadzornega odbora: »Poročilo o izvedbi 
pregleda izgradnje vodovoda Beli Potok v letih 2019-2020«, »Poročilo o 
izgradnji pločnika Vojnik - Gmajna v letu 2021«,  »Poročilo o izgradnji mostu v 
Kapljo - Višnja vas v letu 2021«, »Poročilo o izgradnji kanalizacije Nova Cerkev-
Razdelj v letu 2021«, »Poročilo o izgradnji vodovoda Trnovlje v letih 2020 in 
2021« in »Poročilo o pregledu subvencij v gospodarstvo v letu 2021«.  
NAVZOČIH: 14 
ZA: 14 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 

 
Ad 6.   Poročilo o notranji reviziji poslovanja občine Vojnik za leto 2020  
 
Ga. Irena Špegel Jovan je predstavila poročilo o notranji revizij poslovanja občine za leto 

2020. Namen notranje revizije je krepitev in zaščita vrednosti Občine Vojnik  z 

zagotavljanjem neodvisnih, nepristranskih in na podlagi ocene tveganj načrtovanih storitev 

dajanja zagotovil in svetovanja, izboljševanje poslovanja Občine Vojnik, pomoč pri 

uspešnosti in učinkovitosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja Občine 

Vojnik. 

Občina Vojnik dejavnost notranjega revidiranja ne zagotavlja z lastno notranje revizijsko 

službo, temveč z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ki je izbran na podlagi povabila 

k oddaji ponudbe. 

Vsebino notranje revizije potrdita župan in nadzorni odbor, ki tudi prejmeta poročilo, občinski 

svet pa se informira o njem. 

Notranja revizija za leto 2020 je bila opravljena v letu 2021, pojasnila z usklajevalnim 

sestankom pa so bila v letu 2022, končno poročilo je bilo izdano v maju 2022.  Revizijo je 

opravilo podjetje J&M RIBIČ, d.o.o. pod vodstvom državne notranje revizorke Marije Ribič. 

Revizija se je nanašala na preveritve delovanja sistema notranjih kontrol pri sklepanju 

evidenčnih javnih naročil, kjer je meja za blago in storitve 40.000 EUR brez DDV in 80.000 

EUR  za storitev gradnje. Posebnih priporočil ni bilo danih, saj so tveganja za nepravilnosti 

pri oddajanju javnih naročil ocenjena kot nizka. V prilogi je povzetek poročila.  

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji dne 8. 9. 2022 sprejme informacijo o 

Poročilu notranje revizije poslovanja Občine Vojnik za leto 2020.  

NAVZOČIH: 14 
ZA: 14 
PROTI:0 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
Ad 7.  Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske 
lekarne – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Župan je svetnike seznanil s predlogom sprememb Odloka o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Celjske lekarne. Javni lekarniški zavod Celjske lekarne (v nadaljevanju: 



zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni 
list RS, št. 30/96 in 39/98), njegovo delovanje pa je bilo nazadnje usklajeno z Odlokom o 
ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 121/20; v nadaljevanju: 
odlok). Zavod ima 14 občin ustanoviteljic, ki so v odloku določile medsebojne ustanoviteljske 
deleže, dejavnost, organizacijo in organe zavoda ter druge medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti zavoda. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin ter za usklajevanje 
odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne lekarniške službe je pristojen Svet 
ustanoviteljev, ki je bil z odlokom ustanovljen kot skupni organ. Prav tako so v odloku 
določene organizacijske enote zavoda. V nadaljevanju so predlagane spremembe odloka v 
delih, ki se nanašajo na spremembo sedeža zavoda in spremembo organizacijskih enot 
zavoda.  
 
Zaradi prostorskih pogojev izvajanja dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje je bila sprejeta 
odločitev, da se Lekarna Gregorčičeva z naslova Gregorčičeva 5, Celje, preseli na novo 
lokacijo, in sicer na naslov Ljubljanska cesta 20 b, Celje, ter se posledično preimenuje v 
Lekarno Glazija, v kateri se izvaja tudi 24-urna neprekinjena preskrba prebivalstva z zdravili. 
V prostore na naslovu Ljubljanska cesta 20 b, Celje, je bila preseljena tudi uprava Celjskih 
lekarn. V Občini Slovenske Konjice so namesto Lekarne Loče organizirali Lekarniško 
podružnico Loče, ustanovili pa so novo lekarno, ki deluje na naslovu Liptovska cesta 40, 
Slovenske Konjice, poimenovana Lekarna Škalce.  
 
Tako Mestna občina Celje kot tudi Občina Slovenske Konjice sta za predmetne spremembe, 
skladno s 27. členom v povezavi s 28. členom Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21), pridobili soglasji Ministrstva za zdravje, št. 1600-
123/2021/16 in št. 1600-153/2021/22, za Lekarno Glazija in Lekarniško podružnico Loče, 
soglasje za Lekarno Škalce pa je v postopku odločanja. 
 
Realizacija predlaganega sklepa ne pomeni finančnih obveznosti za proračun Občine Vojnik. 
Predlagamo, da se na 24. redni seji združita prva in druga obravnava predloga odloka in 
občinski svet sprejme odlok po skrajšanem postopku. Gradivo je pripravil Oddelek za 
družbene dejavnosti Mestne občine Celje. 
 
Skladno z navedenim občinskemu svetu Občine Vojnik predlagamo, da obravnava 
predloženo gradivo ter sprejme predlagani sklep.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji dne 8.9.2022 soglaša, da se Odlok o 

spremembah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne 

sprejme po skrajšanem postopku.   

 
Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji dne 8.9.2022 sprejme osnutek Odloka o 

spremembah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne. 

 
Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji dne 8.9.2022 osnutek Odloka o 

spremembah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne 

preoblikuje v predlog. 

 
Občinski svet Občine Vojnik je na 24. redni seji dne 8.9.2022 sprejme Odlok o 

spremembah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne. 

NAVZOČIH: 14 
ZA: 14 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 



 
Ad 8. Sprememba Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje 
v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji 
 
Ga. Lidija Eler Jazbinšek je predstavila predlog sklep o določitvi novih ekonomskih cen  za 
programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik. Občinski svet občine Vojnik je na svoji 
18. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih 
cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in 
počitniški rezervaciji, ki se je nanašal na spremembo cen vrtca od 1.6.2021 naprej.  
 
Vrtec Mavrica Vojnik je v mesecu maju 2022 na podlagi Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 97/03), Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 77/05/120/05, 93/15 in 59/19) ter usklajevanja plač v 
skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS št. 80/2018) 
naredil preračun ekonomskih cen za programe v vrtcu. Izkazalo se je, da bi bilo potrebno 
cene programov za prvo starostno obdobje povišati za 10,2%, za drugo starostno obdobje in 
kombinirani oddelek pa povišati za 9%. Vsi izračuni so v prilogi. Odbor za družbene 
dejavnosti je predloge povišanja obravnaval na svoji 14. redni seji 25.8.2022 in sprejel sklep, 
da predlaga občinskemu svetu povišanje cen za vsa starostna obdobja za 7%. Tudi novi 
(popravljeni) izračuni so v prilogi.  
  
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik je na 24. redni seji dne 8.9.2022 sprejel Sklep o 
spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v 
Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji. 
NAVZOČIH: 14 
ZA: 14 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
 
Ad 9. Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim  
premoženjem Občine Vojnik za leto 2022 in izvzemi iz splošne rabe  
 
G. Egidij Čretnik je predstavil predlog sklepa o načrtu razpolaganja/pridobivanja z 
nepremičnim premoženjem občine za leto 2022 in izvzem iz splošne rabe. Odbor za finance 
in občinsko premoženje je obravnaval predloge razpolaganja/pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Vojnik za leto 2022 in izvzeme iz splošne rabe, kot je navedeno v prilogi. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik je na 24. seji dne 8.9.2022 sprejel Dopolnilni sklep o 
letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik 
za leto 2022. 
 
Občinski svet Občine Vojnik, je na 24. seji, dne 8.9.2022 izvzel iz družbene lastnine v 
splošni rabi zemljišča s parcelami, navedenimi v prilogi in predlaga vknjižbo 
lastninske pravice na Občino Vojnik.  
NAVZOČIH: 14 
ZA: 14 
PROTI:nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
 
 



Ad 10. Osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem  načrtu (OPPN) za EUP 
FR -25 v Občini Vojnik (ID št. prostorskega  akta:   2301) 
 
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje, ki se nahaja ob 
regionalni cesti na nepozidanih stavbnih zemljiščih v naselju Frankolovo. Območje je na 
vzhodu in jugu omejeno z nepozidanimi stavbnimi zemljišči in delno s pozidanimi stavbnimi 
zemljišči. Na severu in zahodu s kmetijskimi zemljišči. Velikost območja prostorske ureditve 
znaša cca. 3050,00m2.  Občinski podrobni prostorski načrt obravnava gradnjo 3 
stanovanjskih objektov s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) zajema zemljišča s parc. 
štev. 425/20, 425/21, 425/22, 424/2, 425/4-del in 1140/5-del vse k.o. 1053 – Loka. Na 
območju OPPN je možna gradnja: - 1110 enostanovanjske stavbe; 
 
Kot spremljajoče dejavnosti so mogoče pisarniške in mirne storitvene dejavnosti v sklopu 
stanovanjske hiše. 
 
Ob vzhodnem delu območja urejanja poteka regionalna cesta RII-430, po parceli št. 1131/1 
k.o. 1053 - Loka na katero je že izveden urejen cestni priključek dovozne ceste, ki poteka po 
parceli št. 425/2 k.o. 1053 – Loka. Območje urejanja OPPN se bo napajalo preko regionalne 
ceste in obstoječe dovozne ceste ter preko novo urejene dovozne ceste, ki bo potekala po 
zemljiščih št. 425/4-del, 424/2 in 1140/5-del vse k.o. 1053 - Loka.  
 
Preko obravnavanega območja na parceli št. 425/20 in 425/4 k.o. 1053 - Loka poteka 
nadzemni VN električni vod. Znotraj Območja OPPN je možnost gradnje nezahtevnih in 
enostavnih objektov na podlagi veljavne Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost. Vsi 
objekti morajo imeti v sklopu območja OPPN zadostno število parkirnih mest glede na 
dejavnost, ki jo opravlja. Občina Vojnik je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt  pristopila k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP 
FR – 25 v nadaljevanju OPPN. Sklep o začetku postopka priprave OPPN je bil objavljen v 
uradnem glasilu slovenskih občin dne 11/2021. Osnutek OPPN je bil javno razgrnjen. 
Organiziran je bila tudi javna razprava. V času javne razgrnitve in javne razprave niso bile 
podane nobene pripombe. K prostorskemu dokumentu so pridobljena vsa pozitivna mnenje. 
 
Gradivo je na svoji seji dne 24.8.2022 obravnaval tudi odbor za okolje in prostor, ter  
komunalo in ga predlagal v sprejem občinskemu svetu. 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Vojnik je na 24. redni seji, dne 8.9.2022 sprejel  Osnutek 
odloka o Občinskem podrobnem prostorskem  načrtu (OPPN) za EUP FR -25 v Občini 
Vojnik (ID št. prostorskega  akta:   2301). 
 
2. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 24. redni seji dne 8.9.2022 osnutek 
preoblikoval v predlog. 
 
2.Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji, dne 8.9.2022 sprejme Odlok  o 
občinskem podrobnem prostorskem  načrtu (OPPN) za EUP FR -25 v Občini Vojnik (ID 
št. prostorskega  akta:   2301). 
NAVZOČIH: 14 

ZA: 14 

PROTI:nihče 

SKLEP JE BIL SPREJET 

 



Ad 11. Osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem  načrtu (OPPN) za EUP 
AR-2 v Občini Vojnik (ID št. prostorskega  akta:   2762) 

Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) so prostorske ureditve 
na območju prostorske enote EUP AR-2 ter predstavljajo izdelavo novega 
prostorskega akta za območje kjer se je že izdelal OPPN za območje Arclin 
»Stanovanjska soseska Arclin« (Uradni list RS št. 54/2010).  OPPN za območje 
Arclin »Stanovanjska soseska Arclin« (Uradni list RS št. 54/2010) se razveljavi in se 
nadomesti z novim OPPN. S prostorskim planskim aktom Občinski prostorski načrt 
(OPN) Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 59/16, 6/17, 45/17 in 53/17)  je 
ureditveno območje namenjeno stanovanjskim površinam, ki so namenjene bivanju 
brez ali s spremljajočimi dejavnostmi (storitvenih, oskrbnih, upravnih, socialnih in 
podobnih dejavnosti). Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je 
ureditveno območje, ki se nahaja ob zahodnem delu regionalne ceste ob vstopu v 
naselje Vojnik. Območje je na vzhodnem delu omejeno z regionalno cesto RII-
430/0282 Višnja vas - Celje, na jugu in severu s pozidanimi površinami ter zahodu s 
kmetijskimi površinami. 
Velikost območja prostorske ureditve znaša 7626,00m2. Zemljišče je v naravi 
kmetijsko zemljišče.  Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
zajema zemljišča s parc. štev. 161 k.o. 1070 Arclin. Ob vzhodnem delu območja 
urejanja poteka RII-430/0282 Višnja vas - Celje.  
 
Območje prostorske ureditve se na vzhodni strani povezuje z obstoječo prometnico. 
Na južni in severni  strani so obstoječa pozidana stavbna zemljišča, tako da ima 
načrtovano območje vpliv na prometno, komunalno in energetsko omrežje.  

  Gre za območje, ki je po planskem aktu SSv – stanovanjske površine, ki so     
  namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi (storitvenih, oskrbnih,  

upravnih, socialnih in podobnih dejavnosti).  
 
OPPN je izdelan na podlagi  Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za EUP AR-2 v Občini Vojnik in strokovnih podlag z 
upoštevanjem veljavne prostorske zakonodaje. 
Znotraj Območja OPPN je možnost gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov, 
 na podlagi veljavne Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost. Dovoljena so 
odstopanja glede lokacije objektov, pri prometni, komunalni in energetski 
infrastrukturi, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali 
združevanja parcel, ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši 
obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da 
prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta izvedbenega načrta. Objekt mora 
imeti v sklopu območja OPPN zadostno število parkirnih mest glede na dejavnost, ki 
jo opravlja.  
 
Občina Vojnik je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt  pristopila k 

izdelavi OPPN. Javna razgrnitev osnutka OPPN, je potekala v prostorih Občine Vojnik, 
Keršova 8, 3212 Vojnik , od 16.5.2022, do 16.6.2022. V času javne razgrnitve in javne 

razprave niso bile podane pripombe. K prostorskemu dokumentu so pridobljena vsa 
pozitivna mnenje. Gradivo je na svoji seji dne 24.8.2022 obravnaval tudi odbor za okolje in 
prostor, ter  komunalo in ga predlagal v sprejem občinskemu svetu. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 



1. Občinski svet Občine Vojnik je na 24. redni seji, dne 8.9.2022 sprejel osnutek 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko enoto EUP AR - 2 v občini 
Vojnik (ID št. prostorskega  akta:   2762). 
 
2. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 24. redni seji dne 8.9.2022 osnutek preoblikuje 
v predlog (ID št. prostorskega  akta:   2762). 
 
2.Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji, dne 8.9.2022 sprejme Predlog 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko enoto EUP AR - 2 v občini 
Vojnik (ID št. prostorskega  akta:   2762). 
NAVZOČIH: 14 

ZA: 14 

PROTI:nihče 

SKLEP JE BIL SPREJET 

 
12. Poročilo o delu občinske uprave 

Župan je predstavil Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih 
skupnosti na območju občine Vojnik (uradno prečiščeno besedilo-UPB1), objavljen v 
Uradnem glasilu slovenskih občin št. 37/2014,ki v 2., 3. in 4. členu določa volilne 
enote in njihov obseg. Volilne enote obsegajo naselja in v KS Vojnik tudi posamezne 
ulice oziroma se ulice delijo na dve različni volilni enoti.  
 
Pri pregledu odloka smo ugotovili, da je v 2. členu, ki določa volilne enote za KS 
Vojnik potrebno dodati nekaj hišnih številk, ki so nastale od zadnje spremembe. Prav 
tako je v 4. členu, ki določa volilne enote za KS Nova  Cerkev potrebno dodati dve 
hišni številki za naselje Hrenova. Za v bodoče bi bilo potrebno razmisliti, ali bi 
morebiti volilne enote oblikovali tako, da ena volilna enota obsega celo ulico oziroma 
celotno naselje (tam, kjer se naselja delijo).  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Vojnik je na 24. redni seji dne 8.9.2022 sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o  določitvi volilnih enot za volitve članov organov 
krajevnih skupnosti na območju občine Vojnik. 
NAVZOČIH: 14 

ZA: 14 

PROTI: nihče 

SKLEP JE BIL SPREJET 

 
-Župan je svetnike seznanil, da smo prejeli ponudbo o prodaji zemljišča pri trgovini Spar v 

Arclinu. Glede na lokacijo in potrebe smo na občinski upravi  pričeli razmišljati o nakupu le 

tega. Končna cena še sicer ni znana. Svetniki so predlog nakupa podprli in pooblastili 

župana za pogajanja.  

 

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

Cesti talcev, dodatne igralnice v vrtcu Frankolovo so zaključene, končan je fitnes na prostem 

izvedba kanalizacije je v zaključni fazi, povedal je, da je na terenu veliko težav, saj so dela 

dolgotrajna, kar nekateri občani težko sprejmejo. V teku je izvedba projekta Kolesce. 

Poudaril je, da še vedno nimamo služnosti za izvedbo kolesarskih poti. Člani sveta so 

predlagali, da se javno objavi, zakaj se investicije ne realizirajo..  



Ad 13. Poročilo o delu odborov in komisij 
 
Predsedniki so podali poročila o delu odborov in komisij.  
 
Ad 14. Vprašanja in pobude svetnikov 
 
G. Beno Podergajs je vprašal oz. predlaga, da bi morali pristopiti k reševanju prostorov 
kulturnega doma. Menil je, da bi morali pregledati obstoječ idejni projekt in se lotiti projektov 
dozidave oz. rekonstrukcije objekta. Ga. Čretnik je dodala, da bi morda razmislili o 
posodobitvi obstoječega objekta. Za večje prireditve pa se bo tako še vedno uporabljala 
športna dvorana, ki je bila temu prilagojena. G. Kračun je opozoril, da javna razsvetljava ob 
cesti v Vojniku še vedno utripa.  Ga. Podergajs je pohvalila delo režijskega obrata. 
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:                                                                            
Jelka Gregorc                                                      Branko Petre 
                                                                                                      Župan 
                                                                                                Občine Vojnik 


