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 OBČINA VOJNIK 

      3. SEJA OBČINSKEGA SVETA 

      5. TOČKA 

      Datum: 26. 1. 2023 

 
 
PREDLAGATELJ:  Damjan Muzel, predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 
 

IMENOVANJE ČLANOV ODBOROV, DELOVNIH TELES IN DRUGIH 

ČLANOV PREDSTAVNIKOV OBČINE VOJNIK 

_____________________________________________________________ 

 

1) SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
Na 2. seji Občinskega sveta 22.12.2022 je bil imenovan predsednik Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ladislav JEZERNIK.  
 
Na 2. redni seji Komisije za mandatna vprašanja, dne 17.1.2023, so člani 
komisije obravnavali predloge za člane Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in so oblikovali končni predlog. Kot člani so bili predlagani 
tudi vsi trije predsedniki Krajevnih skupnosti. Damjan Muzel je na seji 
Komisije podal odstopno izjavo kot član oz. predsednik Krajevne skupnosti 
Frankolovo, zato predlagani sklep vsebuje kot člana predsednika krajevne 
skupnosti, ki bo imenovan naknadno.       
 

Občinskemu svetu predlagamo v sprejem naslednji SKLEP: 

 

1. Občinski svet Občine Vojnik na 3. redni seji, dne 26.1.2023 imenuje 

člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:  

1. Ladislav JEZERNIK, predsednik  

2. Albin Ojsteršek  

3. Boštjan Švab   

4. Lilijana Obreza, predsednica KS Vojnik  

5. predsednik KS Frankolovo   

6. Lidija Eler Jazbinšek, predstavnica OŠ Vojnik   

7. Zoran Kovačevič, predstavnik OŠ Frankolovo    

8. Boštjan Krajcar, predstavnik SOU – urejanje prometa 

9. Bogdan Robnik, predstavnik policijske postaje 
 

 

2) UREDNIŠKI ODBOR JAVNEGA GLASILA OGLEDALO 
Uredniški odbor ima odgovornega urednika in 6 članov odbora, od katerih je 
eden odgovorni urednik za spletni medij/namestnik odgovornega urednika. 
Občinski svet imenuje uredniški odbor na predlog političnih strank, zastopanih 
v občinskem svetu, enega predstavnika pa predlaga župan. Iz vsake politične 
stranke je lahko v UO le po en predstavnik, razen v primeru, ko je v OS manj 
kot 5 političnih strank. 
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Dosedanji člani so:  
1. Lea Sreš, Nova Cerkev – odgovorna urednica (LPK),  
2. Nuša Lilija, Frankolovo (SDS),  
3. Jože Žlaus, Vojnik (NSi),  
4. Nina Mlinar, Vojnik (SMC), 
5. Nenad Vrašenovič (SD) - odstopil na 16. seji Uredniškega odbora 

5.10.2022  
6. Klara Podergajs, Vojnik (LR in SLS) 
7. Nives Kotnik (Občinska uprava). 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. redni seji, dne 
17.1.2023 predlagala Občinskemu svetu, da se imenuje v Uredniški odbor 
javnega glasila Občine Vojnik Ogledalo:   
 

1. Lea Sreš, Nova Cerkev – odgovorna urednica (LPK),  
2. Nuša Lilija, Frankolovo (SDS),  
3. Jože Žlaus, Vojnik (NSi),  
4. Nina Mlinar, Vojnik (Gibanje svoboda)  
5. Patricija Ojsteršek, Frankolovo (SD),  
6. Klara Podergajs, Vojnik (LR in SLS) 
7. Nives Kotnik (Občinska uprava). 

 
Pri predlogu je upoštevala krajevno porazdelitev (iz vsake KS vsaj en član) 
kot tudi politično strukturo.  
 

Občinskemu svetu predlagamo v sprejem naslednji SKLEP: 

 

2. Občinski svet Občine Vojnik na 3. redni seji, dne 26.1.2023 imenuje 

odgovorno urednico in člane uredniškega odbora javnega glasila 

Občine Vojnik Ogledalo. To so:  
Lea Sreš – odgovorna urednica,  
Nuša Lilija,  
Jože Žlaus,  
Nina Mlinar,  
Patricija Ojsteršek,  
Klara Podergajs in 
Nives Kotnik. 

 

 

3) IMENOVANJE ČLANA OBMOČNE ENOTE CELJE, ZAVODA ZA 

GOZDOVE RS 
 
Člani komisije so se na 2. seji, dne 17.1.2023, seznanili z zaprosilom 
Območne enote Celje, Zavoda za gozdove, za imenovanje predstavnika. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Vojnik je na 
podlagi 57. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik (UGSO št. 
37/2016) pozvala občane, njihove organizacije in politične stranke, da podajo 
svoje predloge kandidatov za člane Sveta območne enote Celje, Zavoda za 



Stran 3 od 5 

 

gozdove. Poziv je bil objavljen na spletni strani Občine Vojnik in na oglasnih 
deskah od 14.12.2022 do 28.12.2022. Rok za oddajo pisnih predlogov za 
člane Sveta območne enote Celje, Zavoda za gozdove, je bil najkasneje do 
srede 28.12.2022 do 12. ure na naslov Občina. 
 
Občina Vojnik ima kot ustanovitelj v Svetu območne enote Celje Zavoda za 
gozdove Slovenije enega (1) predstavnika. Mandat traja 4 leta. Na območju 
območnih enot, kjer je več lokalnih skupnosti, se pri določitvi predstavnikov 
uporabi abecedni vrstni red imen lokalnih skupnosti. Občina Vojnik imenuje 
svojega predstavnika za 8. mandatno obdobje. 
 
Komisija je prejela dva predloga. Po pregledu predlogov obeh kandidatov in 
po razpravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 2. redni 
seji, dne 17.1.2023 predlaga Občinskemu svetu občine Vojnik, da imenuje 
Urbana Podergajsa, dipl. inž. gozdarstva iz Vojnika v Območno enoto Celje, 
Zavoda za gozdove. 
 

Občinskemu svetu se predlaga v sprejem naslednji SKLEP:  

 

3. Občinski svet Občine Vojnik na 3. redni seji, dne 26.1.2023 za 8. 

mandatno obdobje imenuje Urbana Podergajsa iz Vojnika v Območno 

enoto Celje, Zavoda za gozdove Republike Slovenije. 

 
 

4) IMENOVANJE ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA PSIHIATRIČNE 

BOLNIŠNICE VOJNIK 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila poziv za 
predlaganje kandidatov za predstavnika uporabnikov v Svetu javnega zavoda 
Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Poziv je objavljen na spletni strani Občine 
Vojnik in na oglasnih deskah od 18.1.2023 do 25.1.2023. Rok za oddajo 
pisnih predlogov je najkasneje do srede 25.1.2023 do 12. ure na naslov 
Občina Vojnik, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali v sprejemno pisarno Občine Vojnik ali po e-
pošti obcina@vojnik.si. Upoštevani bodo samo predlogi, ki bodo prispeli do 
25.1.2023 do 12. ure. Kandidatura mora biti popolna in pripravljena na 
predpisanih obrazcih, saj je vezana na poziv Ministrstva za zdravje. 
 
Poziv je vezan na objavljen poziv Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, 
ki je objavila Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike 
uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je 
Republika Slovenija. Kandidata lahko predlaga samoupravna lokalna 
skupnost, v kateri ima javni zavod sedež. Celotno besedilo javnega poziva je 
dostopno na povezavi https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-
izbiro-kandidatov-za-predstavnike-uporabnikov-v-svetih-javnih-zdravstvenih-
zavodov/.  
 
Predstavnika lokalne skupnosti predlaga Občinski svet Občine Vojnik.  
 

mailto:obcina@vojnik.si
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Stran 4 od 5 

 

Občina Vojnik, kot lokalna skupnost predlaga enega (1) predstavnika. Mandat 
traja 4 leta.  
 
V nadaljevanju podajamo pogoje iz objavljenega javnega poziva.  
 
Kandidat za člana sveta zavoda (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih 
programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje 
kvalifikacij, uvrščena na 7. raven; 
 
2. izkazovati mora ustrezna znanja s področja zdravstva (zdravstvenega 
varstva, zdravstvenega zavarovanja oziroma zdravstvene dejavnosti), 
upravljanja, ekonomije ali prava (poznavanje osnovne zakonodaje s področja 
zdravstva) in vsaj enega od naslednjih področij: 

- pristojnosti in vloga sveta zavoda, 
- poslovanje, financiranje in organiziranost zavoda (poznavanje 

strateških dokumentov zavoda (zlasti program dela in razvoja zavoda, 
finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom, letno poročilo, zaključni 
račun zavoda), finančno in kadrovsko poslovanje, investicijska 
vlaganja, ravnanje s stvarnim premoženjem, poznavanje finančnih 
izkazov, dejavnosti zavoda, organi zavoda). 

 
Komisija se bo predvidoma sestala pred sejo občinskega sveta, pregledala 

prejete predloge in občinskemu svetu predlagala SKLEP:  
 

4. Občinski svet Občine Vojnik na 3. redni seji, dne 26.1.2023 predlaga 

kandidata/kandidatko ______________________,  stanujočega/stanujočo 

_____________________________________ za imenovanje predstavnika 

uporabnikov v Svet javnega zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. 
 
 

5) IMENOVANJE ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA VRTEC MAVRICA 

VOJNIK 

 
Damjan Muzel je kot član Sveta JZ vrtca Mavrica Vojnik odstopil, zaradi 
nezdružljivosti funkcije s podžupanom. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila poziv za 
predlaganje kandidatov za člana Sveta javnega zavoda Vrtec Mavrica Vojnik. 
Poziv je objavljen na spletni strani Občine Vojnik in na oglasnih deskah od 
19.1.2023 do 25.1.2023. Rok za oddajo pisnih predlogov je najkasneje do 
srede 25.1.2023 do 12. ure na naslov Občina Vojnik, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali v sprejemno 
pisarno Občine Vojnik ali po e-pošti obcina@vojnik.si. Upoštevani bodo samo 
predlogi, ki bodo prispeli do 25.1.2023 do 12. ure. 
 

mailto:obcina@vojnik.si
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Občina Vojnik ima kot ustanovitelj v Svetu zavoda Vrtec Mavrica Vojnik (3) 
predstavnike, katerih mandat traja 4 leta. Člani Sveta so lahko zaporedoma 
imenovani največ dvakrat.  
 
Od kandidatov se pričakuje, da bo zastopal interese Občine Vojnik, 
konstruktivno deloval pri izvajanju nadzora in usmerjanju delovanja zavoda 
Vrtca Mavrica Vojnik ter se udeleževal sej Sveta zavoda. Imenovanja člana je 
potrebno zaradi odstopa člana, nov član se imenuje do izteka trenutnega 
mandatnega obdobja, ki se izteče v letu 2023.  
 
Po dosedanji praksi je bil v svetu tudi predstavnik iz Občinskega sveta. Ostala 
dva člana sta Magdalena Kajzba in Tanja Golec Prevoršek. 

 
Komisija se bo predvidoma sestala pred sejo občinskega sveta, pregledala 

prejete predloge in občinskemu svetu predlagala SKLEP:  
 

5. Občinski svet Občine Vojnik na 3. redni seji, dne 26.1.2023 predlaga 

kandidata/kandidatko ______________________,  stanujočega/stanujočo 

_____________________________________ za predstavnika 

ustanovitelja v Svet javnega zavoda Vrtec Mavrica Vojnik. 
 
 
 
Pripravila: 
Mojca Vodušek                            Župan Občine Vojnik 
                Branko Petre 
 


