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Občinski svet Občine Vojnik je dne 6. 3. 2008, 13. 11. 2008 in 18. 12. 2008 imenoval v ožjo in širšo projektno
skupino za pripravo Dolgoročne razvojne strategije naslednje člane:

OŽJA PROJEKTNA SKUPINA:
Samo KUNEJ (predsednik),
dr. Bogomir KOVAČ,
mag. Damjan PINTAR,
Benedikt PODERGAJS (župan Občine Vojnik),
Smilja PRESINGER (občinska urbanistka),
Žarko SAMEC,
Barbara MIKUŠ MARZIDOVŠEK.

ŠIRŠA PROJEKTNA SKUPINA:
Samo KUNEJ (predsednik),
Arnold LEDL,
Barbara MIKUŠ MARZIDOVŠEK,
Benedikt PODERGAJS,
dr. Bogomir KOVAČ,
Branko PETRE,
mag. Damjan PINTAR,
Dušan HORVAT,
Janez KARO,
Jure FERLEŽ,
Ladislav JEZERNIK,
Marjan KOVAČ,
Mirko KRAŠOVEC,
Peter OPRČKAL,
Smilja PRESINGER,
Žarko SAMEC.

S pomočjo Mojce Skale, Jelke Gregorc, Petre Pehar Žgajner ter drugih občinskih sodelavcev in občanov je
imenovana projektna skupina pripravila Dolgoročno razvojno strategijo občine Vojnik 2010–2020, ki jo je na
33. redni seji, dne 15. 9. 2010, Občinski svet Občine Vojnik tudi potrdil.
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PREDGOVOR
V Dolgoročni razvojni strategiji občine Vojnik 2010–2020 (v nadaljevanju DRS) so nanizani pobude in predlogi
odgovornih oseb za posamezna področja razvoja krajev, strokovnjakov in širše javnosti, večinoma usklajeni z
javnimi razpravami, kot tudi s pobudami občanov, seveda v okviru strokovno utemeljenih umestitev.
Pri pripravi DRS smo najprej morali sprejeti odločitev, ali nam bo dokument pripravila zunanja institucija ali
se bomo zadeve lotili sami. Projektna skupina za pripravo strategije se je odločila, da bo to opravila sama
s pomočjo strokovne javnosti, kar je sicer bolj racionalno, vendar zahtevnejše. To je pomenilo bistveno
večjo obremenitev za predsednika projektne skupine Sama Kuneja in člana Jureta Ferleža, ki sta s svojim
prostovoljnim delom aktivno sodelovala v nastajanju dokumenta. Na tem mestu bi se rada zahvalila tudi dr.
Bogomirju Kovaču, ki je podal strokovna izhodišča za pripravo DRS, in Jožetu Volfandu, ki je vodil zahtevne
javne razprave v vseh treh krajevnih skupnostih: Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik.
DRS je temeljni programski dokument za usmerjanje in izvajanje razvojnih aktivnosti, katerega cilj je zagotavljati
trajnostni razvoj občine. Razvojni program, na podlagi ocene stanja, podaja razvojno vizijo občine, iz nje
izhajajoče strateške razvojne cilje ter programe, podprograme in nekatere projekte za njihovo uresničevanje.
Ker je DRS dinamičen dokument, se ga bo v prihodnjih letih dopolnjevalo in usklajevalo, vendar v okviru
opredeljenih strateških ciljev in programov. Zato so nekateri cilji in programi širše zasnovani tako, da bo
nov občinski svet imel odprte možnosti nadgradnje DRS tudi v smislu določitve specifičnih ciljev in ukrepov,
ne navsezadnje tudi določitve »udarnega« projekta, ki bo pritegnil druge ljudi v našo občino. DRS je okvir
za lažje načrtovanje in delo novega občinskega sveta in občinske uprave. Je dokument, ki ga sporazumno
oblikujejo in spreminjajo vsi, ki soustvarjajo konkurenčno razvojno ponudbo v vojniški občini. Vsi nosilci
gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja ga morajo razumeti kot »odprto knjigo« razvoja. Že v
procesu nastajanja ga sooblikujejo občani oziroma posamezne interesne skupine kot razvojni partnerji ter
izraža specifično stanje v lokalnem okolju na posameznih področjih in kar je najvažnejše, predstavlja potrebe
in cilje za razvoj v prihodnosti ter načine za doseganje le-teh.

Občina Vojnik je v DRS opredelila poslanstvo in vizijo
Poslanstvo:

Temeljno poslanstvo Občine Vojnik, ki je del javne uprave, je zagotavljanje storitev in pogojev, ki prispevajo
h kakovosti življenja in dela občanov, obiskovalcev ter organizacij z zadovoljevanjem njihovih potreb glede
na zakonite možnosti in dane vire. Storitve se izvajajo učinkovito in odgovorno do državne davčne politike.
Organiziranost občinske uprave zagotavlja izvrševanje demokratičnih načel, kot je sodelovanje občanov pri
upravljanju javnih lokalnih zadev. Občina je prepoznavna po odprtosti njenega dela, usmeritvi k energetsko
varčnim in okolju prijaznim dejavnostim ter po bogatem kulturnem in športnem udejstvovanju njenih
občanov ter organizacij.

Vizija:

Občina Vojnik bo s trajnostnim razvojem na vseh področjih omogočila sedanjim in bodočim rodovom
kakovostno življenje z aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese okolja.

Mojca Skale,
urednica DRS
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1 UVOD
1.1

DOLGOROČNA RAZVOJNA STRATEGIJA OBČINE VOJNIK

Dolgoročna razvojna strategija (v nadaljevanju DRS) je temeljni programski dokument za usmerjanje in
izvajanje razvojnih aktivnosti, katerega cilj je zagotavljati trajnostni razvoj občine. Razvojni program, na
podlagi ocene stanja, podaja razvojno vizijo občine, iz nje izhajajoče strateške razvojne cilje ter programe,
podprograme in nekatere projekte za njihovo uresničevanje. Ker je DRS dinamičen dokument, se ga bo v
prihodnjih letih dopolnjevalo in usklajevalo, vendar v okviru opredeljenih strateških ciljev in programov.
DRS je dokument, ki ga sporazumno oblikujejo in spreminjajo vsi, ki soustvarjajo konkurenčno razvojno
ponudbo v Občini Vojnik. Vsi nosilci gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja jo morajo razumeti
kot »odprto knjigo« razvoja. Strategijo razvoja Občine Vojnik že v procesu nastajanja dokumenta sooblikujejo
občani oziroma posamezne interesne skupine kot razvojni partnerji in izraža specifično stanje v lokalnem
okolju na posameznih področjih in kar je najvažnejše, predstavlja potrebe in cilje za razvoj v prihodnosti in
načine za dosego le-teh.

1.2

NAMENI IN CILJI DOLGOROČNE RAZVOJNE STRATEGIJE OBČINE VOJNIK

Občina Vojnik želi v okviru svojega prostorskega razvoja zagotoviti čim hitrejši gospodarski, socialni in
prostorski razvoj ter pri tem upoštevati naravovarstvene ukrepe za trajnostni razvoj. Občina sodi med srednje
velike podeželske občine, vendar pa ji njen dosedanji razvoj in drugi poslovni viri omogočajo pomemben
razvojni preboj.
Občina Vojnik želi razviti dejavnosti, ki potrjujejo njene primerjalne prednosti z vidika trajnostnega razvoja
(uravnoteženega gospodarskega, socialnega in naravovarstvenega razvoja) in hkrati izkoristiti razvojne
potenciale, ki jih omogočata s svojimi razvojnimi dokumenti, politikami in finančnimi sredstvi tudi vlada RS
in EU.
To še posebej velja za zahtevnejše razvojne projekte, ki omogočajo: (1) razvoj javno-zasebnega partnerstva,
(2) spodbujanje neposrednih investicijskih naložb domačih in tujih vlagateljev in (3) uporabo evropskih
razvojnih sredstev v finančni perspektivi 2007–2013.
Občina ima zanimivo naravno, kulturno in zgodovinsko dediščino, ki omogoča razvoj na področju kmetijstva,
podjetništva, turizma in nekaterih storitvenih dejavnosti. Za občino je zato še bolj pomembno, da izdela svojo
strategijo in kljub nekaterim omejenim resursom stremi v uspešen razvoj teh potencialov.
(1) Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega
sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem
v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem
interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki to zagotavljajo
na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje
je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v gradnjo objektov in
naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu.
(2) Spodbujanje neposrednih investicijskih naložb domačih in tujih vlagateljev, ki bodo zagotavljale nova
delovna mesta predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo, prispevale k prenosu tehnologij in razvojnoraziskovalne dejavnosti, prispevale k skladnejšemu občinskemu razvoju, zagotavljale prelivanje tehnologij
oziroma znanj na druge subjekte v gospodarstvu.
(3) Slovenija je leta 2006 dobila Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih, ki vključujejo tudi lokalne
projekte, s katerimi lahko podpiramo razvojne prioritete RS (konkurenčno gospodarstvo, socialna država,
trajnostni razvoj …). Občina Vojnik s svojo okolico nedvomno lahko oblikuje takšne razvojne projekte, s
katerimi bo pomembno nadgradila svoj dosedanji model razvoja. Prav tako je strategija razvoja izhodišče za
dolgoročno prostorsko načrtovanje na občinski ravni.
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Temeljni strateški razvojni dokument krovno združuje vse razvojne projekte in dokumente, s katerim Občina
Vojnik ureja svoj družbeni, gospodarski, socialni, naravovarstveni in prostorski razvoj. Strategijo razvoja zato
razumemo in upoštevamo kot dokument, ki županu, občinskemu vodstvu in lokalni samoupravi omogoča
vodenje in upravljanje razvojnih sprememb na občinski ravni. Trajnostni razvoj občine temelji na nekaterih
ključnih principih, ki so vodilo pri oblikovanju razvojne strategije:
- princip trajnostnega družbeno-gospodarskega razvoja;
- princip globalnega prostorskega razvoja občine;
- princip storitvenih grozdov in razvojnih jeder;
- princip podjetništva, projektnega pristopa in timskega dela;
- princip javno-zasebnega partnerstva;
- razvoj turizma, ekološkega kmetijstva, potrebne infrastrukture, zdravstva, šolstva, energetike, rabe prostora.
Princip storitvenih grozdov in razvojnih jeder gradi razvoj na povezovanju različnih subjektov, dejavnosti in
proizvodov na določenem območju.
Princip razvojnih jeder pomeni, da ima vsak grozd enega ali več nosilnih subjektov, ki tvorijo središče določene
ponudbe in povezujejo tudi druge ponudnike storitev. Državna politika ne predpisuje načina organiziranja
grozdov in razvojnih jeder. Različne organizacijske oblike morajo temeljiti na združevanju poslovnih in drugih
lokalnih ali regijskih interesov.
Nova strategija razvoja občine temelji na sodobnih strateških pristopih, ki:
- povezujejo nacionalne, regionalne, lokalne in podjetniške interese kot novo obliko
potencialnih konkurenčnih prednosti vojniškega gospodarstva;
- razumejo strateški dokument kot obliko razvojnega partnerstva (javno-zasebno partnerstvo, EU – RS –
Občina Vojnik);
- veliko pozornost namenjajo razvojnim projektom, njihovemu financiranju in podjetniški vpetosti v širši
prostor;
- uresničevanje strateških opredelitev nadgrajujejo s pomočjo projektnega dela;
- oblikujejo poseben protokol merjenja razvoja in uveljavljanja modela drsečega načrtovanja (dopolnjevanja
in spreminjanja) strateškega dokumenta.
Strategija omogoča določanje primerjalnih prednosti in strateških razvojnih projektov, s katerimi bi Občina
Vojnik pridobila predvsem domače, pa tudi zunanje nosilce razvoja. Predvsem pa želi s pomočjo razvojne
strategije oblikovati pogoje za pridobivanje dodatnih razvojnih sredstev, ki jih omogočajo domači in tuji
investitorji, evropski in državni razvojni skladi.
Razvojna strategija postavlja sistem strateških ukrepov na posameznih področjih razvoja Občine Vojnik.
Učinkovitost izvajanja politike z vidika zastavljenih ciljev je mogoče uveljaviti s pomočjo protokolov in načina
poročanja ter posebnih ključev za izvedbo strateškega načrtovanja.
Strategija postavlja sistemske okvire, s pomočjo katerih bo mogoče meriti uresničevanje strategije na
podjetniški, mikro lokalni in občinski ravni.
Izhodiščni smisel izdelave strategije razvoja v Občini Vojnik ni zgolj oblikovanje analitičnih podlag in
izdelava same strategije, temveč široka institucionalizacija oblikovanja in uresničevanja razvojnih politik.
Oblikovanje strategije je že samo po sebi dolgotrajen proces, ki ga uresničujemo od leta 2007. To vključuje
obsežen demokratičen proces oblikovanja in izvajanja strategije. Strategija je demokratičen proces strateškega
razmišljanja in ravnanja občanov Vojnika in šele potem dokument izvajanja občinske politike.
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Tako želimo s pomočjo strategije razvoja Občine Vojnik:
- uveljaviti sistem kakovostnih informacijskih baz za analizo občinskih razvojnih tokov in procesov v okviru
obstoječih institucij;
- opredeliti v okviru posebnih delavnic in javnih razprav temeljne konkurenčne prednosti, razvojne
usmeritve in izhodiščne projekte razvoja na občinski ravni ter s tem doseči izhodiščno razvojno soglasje s
politiko sodelovanja njihovih nosilcev;
- sistemsko uveljaviti spremljanje in dopolnjevanje strateških usmeritev in politik, ki upoštevajo sistem
drsečega načrtovanja in strateškega menedžmenta;
- spodbuditi sistem standardizacije razvoja s pomočjo merjenja uresničljivosti projektov, kar pomeni, da je
strategija podjetniško in projektno usmerjena in mora pokazati na načine uporabe različnih (predvsem
tudi evropskih) finančnih virov;
- oblikovati strateške projekte kot posebne načrtne oblike razvoja (poslovni načrti razvoja), ki so sprejemljivi
za financiranje s pomočjo zasebnih, državnih in evropskih sredstev.

1.3

TEMELJNA METODOLOGIJA DOLGOROČNE RAZVOJNE STRATEGIJE OBČINE

Celoten projekt oblikovanja strategije temelji na:
- analizi stanja in vrednotenju dosedanjega razvoja, postavitvi sistema enotnih podatkovnih baz v
sodelovanju z občinskimi institucijami;
- postavitvi temeljev razvoja (vizija, poslanstvo, konkurenčne prednosti) in protokola za obravnavo
temeljnih usmeritev razvoja;
- oblikovanju javnih obravnav in delavnic z občinskimi institucijami, podjetniki, interesnimi skupinami
prebivalcev glede razvojnih ciljev in usmeritev;
- izdelavi temeljnih razvojnih usmeritev;
- oblikovanju predlogov razvojnih projektov;
- izhodiščnih podatkih in vrednotenju strategije;
- testiranju razvojnih usmeritev in projektov na delavnici;
- oblikovanju razvojnih politik;
- oblikovanju scenarijev razvoja;
- testiranju količinskih in kakovostnih usmeritev.
Strategija je vseskozi usmerjena k partnerskemu sodelovanju vseh akterjev razvoja na občinski ravni na
javnih razpravah. S tem dosežemo vključenost partnerjev in relativno visoko stopnjo legitimnosti končnega
dokumenta.
Poseben poudarek je na razvijanju medsebojnega sodelovanja, kjer poleg ekspertnih znanj kombiniramo
interese in znanje na lokalni in podjetniški ravni. Zato smo v decembru 2009 organizirali javne razprave v
vseh treh krajevnih skupnostih: Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik ter do konca januarja 2010 zbirali predloge
sprememb in dopolnitev. Posebna komisija, sestavljena iz strokovnih služb, predsednikov krajevnih skupnosti,
civilnih udeležencev ter predsednika Skupine za pripravo strategije, se je na dveh sestankih opredelila do
pobud ter jih v skladu s sklepi uvrstila v strateške dokumente.
Strategija je naravnana tudi praktično, zato je bil vključen širok krog partnerjev že pri nastajanju strategije,
sodelovanje različnih partnerjev pa pričakujemo tudi pri razvoju strateških usmeritev in njenem izvajanju.
Pregledali smo tudi nekatere konkretne strateške dokumente drugih mest in občin. Gre za analizo dobrih
praks in prenose teh znanj v domače strateške usmeritve.
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2 POSLANSTVO IN VIZIJA OBČINE VOJNIK
Poslanstvo:

Temeljno poslanstvo Občine Vojnik, ki je del javne uprave, je zagotavljanje storitev in pogojev, ki prispevajo
h kakovosti življenja in dela občanov, obiskovalcev ter organizacij z zadovoljevanjem njihovih potreb glede
na zakonite možnosti in dane vire. Storitve se izvajajo učinkovito in odgovorno do državne davčne politike.
Organiziranost občinske uprave zagotavlja izvrševanje demokratičnih načel, kot je sodelovanje občanov pri
upravljanju javnih lokalnih zadev. Občina je prepoznavna po odprtosti njenega dela, usmeritvi k energetsko
varčnim in okolju prijaznim dejavnostim ter po bogatem kulturnem in športnem udejstvovanju njenih
občanov ter organizacij.

Vizija:

Občina Vojnik bo s trajnostnim razvojem na vseh področjih omogočila sedanjim in bodočim rodovom
kakovostno življenje z aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese okolja.
Občina bo povezovalni most med mestom Celje, ki je zgoščeno urbano središče z večjimi industrijskimi
subjekti ter trgovskimi centri, in prvobitno naravo obronkov Pohorja. Želimo, da vojniška občina postane
razvita slovenska občina v predmestju Celja, hkrati pa ohrani značaj zelene oaze podeželja.
Občina bo zagotavljala kakovost bivanja prebivalcem, najboljše pogoje za kakovosten razvoj predšolskih in
šolskih otrok ter vso potrebno infrastrukturo, ki lajša bivanje starejšim občanom – tudi varovana stanovanja
in dnevno oskrbo za starejše.
Spodbujala bo podporno okolje za nova delovna mesta ter razvijala pogoje za uvajanje novih oblik dela,
predvsem pri razvoju podjetništva med mladimi in ženskami.
Z umirjenim razvojem bo sledila načelom trajnostnega razvoja in povezovala gospodarstvo s turizmom
ter kmetijstvom, ob hkratnem ohranjanju kakovosti prostora in okolja z zmerno rastjo prebivalstva, ki se
priseljujejo zaradi prepoznavne kakovosti bivanja.
Občina bo promovirala svojo bogato kulturno in naravno dediščino ter se usmerjala v turistični razvoj.
Poudarjala bo zaledje neokrnjene narave, jo povezovala s športom in z rekreacijo ter s kulturo. Še poseben
poudarek bo namenila individualnemu turizmu.
Omogočala bo dostopnost kulturnih dobrin in izboljševala pogoje za delovanje na področju kulture.
Spodbujala bo ozaveščanje o zdravem življenju v zdravem okolju ter si prizadevala za primerno raven
zdravstvene oskrbe.
Ohranjala in razvijala bo kmetijsko proizvodnjo, predvsem tistih dejavnosti, ki so primerne glede na naravne
danosti in ne obremenjujejo bivalnega okolja. Usmerila se bo na kakovostno in naravno pridelane ekoizdelke.
Občina bo tako razvijala podeželje vključno z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v povezavi s
turizmom.
Podjetniško cono bomo omejevali na območje Arclina in proti jugu občine, proti centru Vojnika pa
predvidevamo območje za gradnjo stanovanjskih objektov in objektov družbenega standarda (športni,
kulturni, izobraževalni … objekti).
Občina bo uresničila projekte, s katerimi se bodo izboljšale prometne razmere. Poseben poudarek bo
namenjala razvoju omrežja pešpoti, kolesarskih in planinskih poti, ki ne obremenjujejo naravnega okolja.
Skrbela bo za zaščito in učinkovito rabo vodnih virov ter urejeno odvajanje odpadnih voda. Zagotavljala bo
kakovostno, stalno in racionalno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo.
Ta vizija strategije se bo uresničevala v roku 10 let s samo izvedbo prioritetnih ukrepov. Izvedbeni del
obveznosti naj bi bil izpeljan v roku 5 let.
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3  DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI
Dolgoročni cilj občine je nova rastoča podjetja privabiti na območje Obrtno-poslovne cone, ki bi se omejila
na območje Arclina, in jim tam zagotoviti ugodne pogoje za razvoj poslovne dejavnosti.
Severno od Arclina pa je cilj občine, da bi zagotovila visoko kakovost bivanja in občanom omogočila razvito
fizično in družbeno infrastrukturo, ohranjeno okolje ter raznolike kulturne, športno-rekreativne dejavnosti, ki
bi jih povezali z ekološkim turizmom. Potrebno je izkoristiti naše mirno okolje ter čisto naravo.
Strateški cilji razvoja občine so:
- zagotovitev ustrezne infrastrukturne opremljenosti na področju celotne občine;
- optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj občine;
- zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev;
- povezovanje kmetijstva s turizmom (razvoj ekoturizma);
- načrtovanje obrtnih con in stanovanjske infrastrukture;
- poseben poudarek na krajinski arhitekturi oz. videzu naselij in občine.

3.1 SODELOVANJE IN PARTNERSTVO
Samo z uspešnim sodelovanjem in partnerstvom lahko občina izkoristi svoje potenciale, sploh v trenutno zelo
težkih ekonomskih časih.
Občina se bo v največji možni meri usmerila v koriščenje finančnih sredstev, ki so na voljo iz Evropske
skupnosti in vseh drugih virov. Aktivno se bo vključevala v skupne projekte v povezavi z območnim razvojnim
partnerstvom »Osrednje Celjsko«, z Razvojno agencijo Savinjske regije (RASR), z drugimi občinami v Savinjski
regiji v kohezijskih projektih ter projektih LEADER.

3.2 RAZVOJ GOSPODARSTVA
Gospodarskemu razvoju bo Občina Vojnik namenjala posebno pozornost, saj zagotavlja pogoje za življenje in
delo njenih prebivalcev. Poleg ukrepov za spodbujanje razvoja obstoječih podjetij bo občina spodbujala tudi
nastajanje novih in prihod zunanjih investitorjev, da bi tako zagotovila raznoliko gospodarsko strukturo, ki bo
manj občutljiva na krize in tržna nihanja. Za izvajanje novih poslovnih aktivnosti bo namenjeno območje na
jugu občine oziroma proti Arclinu.
Strategija se usmerja v kakovostno sodelovanje z obstoječimi podjetji in s samostojnimi podjetniki, saj je njen
cilj nuditi jim možnosti za nadaljnjo rast in razvoj, v spodbujanje povezovanja med podjetji in v spodbujanje
začetka ali nadaljevanja poslovne kariere mladih izobraženih kadrov v domačih podjetjih s čim višjim
tehnološkim nivojem.
Pomembno je medsebojno povezovanje nosilcev lokalnega razvoja in drugih strokovnih in podpornih
institucij.
Ustvarjali bomo pogoje za podjetništvo na področju izkoriščanja alternativnih obnovljivih virov energije, ki
bodo vsekakor pomembni v nadaljnjem razvoju prebivalstva.
Podjetništvo izven Obrtno-poslovne cone Arclin bomo povezovali s turizmom ter kmetijstvom.
Trg Vojnika je potrebno prebuditi. Rast prebivalstva teži k temu, da se stari trg ponovno oživi. Glede na
usmerjenost v ekoturizem in kakovosten način življenja je potrebno tudi podjetništvo usmeriti v prodajo
vojniških ekoizdelkov. Tako bi tudi vojniški pridelovalci hrane imeli možnost skupaj nastopiti na trgu.
Cilji:
-
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širitev Obrtno-poslovne cone proti jugu občine – Arclin ter pas ob regionalni cesti, z omejitvami
glede na poplavna in kmetijska območja;
podjetništvo, povezano s turizmom in kmetijstvom;
razvoj obstoječih podjetij in povezava med njimi.

3.3 RAZVOJ TURIZMA
Turizem predstavlja priložnost za hitrejši razvoj območja, tudi podeželja in se posredno in neposredno povezuje
s številnimi drugimi dejavnostmi. Do sedaj so potenciali občine (naravno okolje in kulturna dediščina) ostajali
turistično skoraj neizkoriščeni.
V vojniški občini bomo razvijali ustrezno turistično infrastrukturo in oblikovali kakovostno, raznoliko,
razpoznavno in konkurenčno celovito turistično ponudbo, s katero bo območje na tržišču zavzelo položaj
prepoznavne turistične destinacije za ciljne skupine turistov ter se povezalo z nosilci turistične dejavnosti
sosednjih območij. Kraji vojniške občine se morajo razvijati v smeri iskanja deficitnih dejavnosti, saj bodo
samo tako privabili tudi turiste iz širšega okolja (npr. individualni turizem).
Občina bo tako razvijala podeželje, vključno z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v povezavi s
turizmom. Kmečki turizem z ekoizdelki, združenimi pod eno blagovno znamko, bi lahko bil prepoznavni znak
Občine Vojnik.
Želimo si, da bi razvoj individualnega turizma v Vojniku zagotovil zdravo in kakovostno preživljanje prostega
časa, ne da bi ob tem preveč posegal v okolje. Potrebno je izrabiti razgibano območje Vojnika za ureditev
pešpoti, prav tako pa urediti kolesarske poti ob regionalni in ob lokalnih cestah, ki vodijo v smeri Frankolovo –
Vojnik – smer Celje; Socka – Vojnik – smer Celje, in navezavo na turistične smeri Celje, Terme Dobrna in Terme
Zreče ter jih temu primerno tudi označiti.
Prav tako je potrebno razmisliti o »Vojniški vinski cesti«, ki bi lahko bila tudi delno kolesarska oziroma
pohodniška pot.
S tovrstnim konceptom bi lahko izkoristili bližino mesta Celje, zdravilišč Dobrna in Zreče ter ponudili dodatno
ponudbo tako rezidentom, kot tudi stacionarnim in dnevnim obiskovalcem.
Ustanovitev Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino bi omogočila še bolj razgibano turistično, kulturno
in športno dogajanje v občini z aktivnim sodelovanjem mladih. Skupaj s skoraj 50 društvi, ki delujejo na
različnih področjih ustvarjalnega in bogatejšega življenja občanov, kot tudi naših obiskovalcev, bomo lahko
zagotovili sodelovanje in tako zaželeno povezovanje za dosego celotne vizije.
Cilji:

-

ustanovitev Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino;
ureditev pešpoti (nadgradnja že obstoječih in povezava v nacionalno mrežo pohodniških poti,
učne poti);
ureditev kolesarskih poti (navezava na turistične smeri Celje, Terme Dobrna in Terme Zreče);
razvoj turizma na kmetijah (ekoizdelki);
povečanje nastanitvenih zmogljivosti v občini;
oživitev graščin Tabor in Socka, gradu Lemberg, družinski penzioni, nastanitvene zmožnosti
na kmetijah;
ohranitev gradu Lindek;
razviti jahalni turizem (vzreja jahalnih konj);
oživitev trga Vojnika (trgovine, gostilne z ekoproizvodi);
ureditev aktivnih vsebin za mlade (zelenih sprehajalnih površin, parkov, naravnih kopališč ob
Hudinji);
ureditev vinskih poti – kmečki turizem;
obnova kulturne in etnološke dediščine.
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3.4 RAZVOJ KMETIJSTVA
Razvoj podeželja je bil v preteklosti tesno vezan na kmetijsko dejavnost, danes pa je potrebno na podeželju
razvijati nove dejavnosti, da bo le-to preživelo. Kmetijstvo se nahaja v procesu prestrukturiranja in pričakovati
je, da bo število kmetij in aktivno zaposlenih v kmetijstvu še naprej upadalo. Vendar se v ruralnih okoljih
razvijajo nove dejavnosti, ki krepijo ekonomski položaj podeželja in nudijo lokalnemu prebivalstvu možnost
novih zaposlitev. Podpiralo se bo odpiranje novih delovnih mest in razvoj obstoječih, prestrukturiranje kmetij
in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Za nadaljnji razvoj podeželja je pomembno povezovanje turizma, naravne in kulturne dediščine ter
podjetništva. Občina si bo prizadevala v okviru svojih možnosti strokovno in finančno podpirati razvoj turizma
na kmetijah in vključevanje dediščine v turistično ponudbo. Spodbujala bo povezovanje kmetijstva in turizma
tudi z vidika vzpostavljanja kooperacijskih odnosov med kmetijskimi proizvajalci in turističnimi podjetji.
Za nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja bi bila velikega pomena usmeritev v tiste dejavnosti, ki so primerne
glede na naravne danosti in ne obremenjujejo bivalnega okolja. Usmerila se bo v kakovostne, naravno
pridelane ekoizdelke.
Občina bo v prihodnje poskušala rešiti problem hmeljišč, ki so velik onesnaževalec okolja in v času škropljenja
hmelja škodljiva za zdravje.
Cilji:

-

spodbujanje ekološkega kmetijstva;
usmerjanje v kmetijstvo, neškodljivo za okolje;
ohranjanje kmečkega prebivalstva;
zagotavljanje pogojev za naseljenost v vaseh.

3.5 RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Razvoj občine je v veliki meri odvisen od njenega človeškega potenciala in sposobnosti njenih prebivalcev, da
izkoristijo priložnosti v svojem in širšem regijskem, nacionalnem in evropskem okolju. Pri tem so izjemnega
pomena predvsem mladi in usposobljeni kadri, ki jih je potrebno v večji meri zadržati doma z ustvarjanjem
visokotehnoloških dejavnosti na vseh področjih dela, da se ne bo nadaljeval njihov beg v bolj razvita in
znanju bolj naklonjena okolja. Seveda se mora občina pri tem povezovati z drugimi znotraj regije, saj celotno
območje služi kot potencialni zaposlitveni bazen za mlade perspektivne kadre in ni pričakovati, da bi lahko
vsi našli delo znotraj občine.
Še vedno pa se jih lahko zadrži v domačem okolju z nudenjem ustreznih bivalnih pogojev in s tem ohranja po
eni strani poseljenost določenih območij, po drugi strani pa se bodo v svojem prostem času lahko vključevali
v različne dejavnosti v domačem okolju.
Na kakovost bivanja močno vpliva stopnja razvitosti različnih družbenih dejavnosti. Kakovost in razvitost
družbenih dejavnosti vplivata tudi na konkurenčnost območij pri pridobivanju novih naložb, perspektivnih
kadrov in turistov. Obenem z njimi prispevamo k ohranjanju poseljenosti posameznih območij. Skozi družbene
dejavnosti se razvija tudi socialni kapital, ki je eden od nujnih pogojev razvoja skupnosti.
Občina bo zagotavljala kakovost bivanja prebivalcem in izhajala iz človeka in družine. Razvijala bo človeške
vire in omogočala kar se da dobre pogoje za kakovosten razvoj predšolskih in šolskih otrok. Zagotoviti je
potrebno še dodatno infrastrukturo za oskrbo naših starejših občanov – varovana stanovanja.
Zdravstveno oskrbo in varnost je potrebno prilagoditi na podlagi rasti prebivalstva. Potrebno je zagotoviti
dežurstva tudi konec tedna. Glede na to, da se je število prebivalcev močno povečalo, bi bilo pametno
ponovno razmisliti o zagotovitvi Policijske enote v občini.
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Pomembna strateška usmeritev je razvoj potrebne infrastrukture, ki bo omogočala ustrezne pogoje za bivanje
in delo. Zato je potrebno predvidevati, da se bodo zaradi priseljevanja povečale potrebe po vrtcu in šoli, zato
se moramo omejiti, do kam se bo dovolilo širjenje.
Vsekakor pa je potrebno rešiti problem že dotrajanega vrtca, ki je prav tako na neprimerni lokaciji (bližina
daljnovoda), in poiskati alternativno možnost izgradnje novega vrtca na novi lokaciji.
Občina si bo prizadevala razširiti oddelek glasbene šole in druge aktivnosti za mlade.
Glede na to, da prihaja čas, ko se bomo vedno bolj zavedali, da je avtomobil luksuz, zaradi finančne vsebine
in zaradi varovanja okolja, bi bilo smotrno razmišljati o zagotovitvi ustreznega javnega prevoza (npr. na
alternativno gorivo) ali pa vsaj preučiti trase obstoječega.
Cilji:

-

nadaljnje spodbujanje razvoja oddelka glasbene šole;
ustanovitev enote univerze za tretje življenjsko obdobje;
ustanovitev Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino;
izgradnja nadomestnega in razširitev vrtca v Vojniku in na Frankolovem;
izgradnja športne infrastrukture: telovadnice s šolskim igriščem in atletsko stezo v Vojniku,
športno-rekreacijskega centra v Ivenci, prestavitev nogometnega igrišča iz centra Vojnika v
Višnjo vas, dokončanje igrišča na Frankolovem in gradnja novega nad šolo;
izgradnja novega kulturnega centra z muzejem;
izgradnja gasilskega doma v Vojniku;
ureditev društvenih prostorov v parku Frankolovo in ureditev večnamenskega prostora v
Črešnjicah;
izboljšanje primarne zdravstvene oskrbe;
ureditev pokopališč in mrliških vežic;
zagotovitev varnosti;
zagotovitev varovanih stanovanj in dnevnega varstva za starejše;
zagotovitev neprofitnih stanovanj za naše občane;
zagotovitev javnega prevoza v občini s primernimi trasami in avtobusnimi postajališči.

3.6 RAZVOJ OKOLJA, PROSTORA IN INFRASTRUKTURE
Strategija razvoja okolja in prostora je usmerjena v koordinacijo različnih interesov v prostoru, skladno z načeli
trajnostnega razvoja in rabe prostora. Z zagotavljanjem novih proizvodnih površin bomo v občini sposobni
sprejeti nove investitorje.
Posebno pozornost bomo namenjali prometni infrastrukturi in prometu, saj močno vplivata na življenje ljudi
in razvoj naselij.
Vojnik bo čez nekaj let povezan s Celjem, zato je potrebno zagotoviti zadovoljivo prometno infrastrukturo, ob
kateri se bodo gradili poslovni objekti. Temu primerno je potrebno omejiti stanovanjsko gradnjo ob prometni
infrastrukturi in rešiti prometno ureditev glede priključkov na cesto Celje–Vojnik.
Bistven problem je umestitev obvoznice v področje, kjer bo najmanj posegala v sam utrip Vojnika in njegov
razvoj. Na tak način bi razbremenili sam trg Vojnika in ga poskušali oživeti z namestitvenimi zmožnostmi,
dobro domačo gostilno, pekarno, itd.
Zato je potrebno narediti prometno študijo, s katero bo preprečena nadaljnja nenačrtovana izgradnja
prometne infrastrukture.
Že pri sami zasnovi ideje o obrtno-poslovni coni je bilo poudarjeno, da je potrebno iz cone narediti povezavo
na avtocesto ter jo omejiti na območje Arclina in proti jugu občine.
Prednostno bomo reševali probleme oskrbe z vodo, tako da bi čim prej zagotovili kakovostno in nemoteno
oskrbo z vodo vsem prebivalcem občine.
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Varovanje in izboljšanje okolja je nujen pogoj za prihodnji razvoj, kjer bodo velikega pomena varovanje
vodnih virov, vlaganja v čistilne naprave in kanalizacijo, vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki,
sanacija divjih odlagališč in osveščanje prebivalcev in podjetij o potrebi varovanja okolja ter uporabi zbirnega
centra za ločeno odlaganje odpadkov v Arclinu, kot tudi ekoloških otokov po krajevnih skupnostih.
Kot vemo, je bližina daljnovodov zdravstveno oporečna; s tem ogroža naše krajane ter slabi konkurenčnost pri
zagotavljanju zdravega okolja tudi bodočim generacijam.
Zaradi goste poseljenosti okoli daljnovodov je potrebno nujno vztrajati, da se daljnovodi, ki tečejo skozi
bivanjska naselja v naši občini (predvsem v strnjenem naselju Vojnik), čim prej prestavijo v zemljo ali pa se
zanje poišče druge trase.
Potrebno je zagotoviti ustrezno poplavno varnost, ki jo lahko z jezom reguliramo, saj je ta sistem najbolj
preizkušen in je v Vojniku v preteklosti že opravljal to funkcijo. Iz jezu bi lahko napajali »naravno kopališče«,
ki bi ga zgradili v rekreacijskem centru TABOR, akumulacijske ribnike ali pa vodo izlivali na kmetijske površine
in jih tako gnojili z ekognojili.
Potrebno je doreči natančne smernice, katera območja v občini so primerna za zagotavljanje različne
infrastrukture (poslovna dejavnost, stanovanja, …). Prav tako je potrebno več pozornosti nameniti krajinski
arhitekturi, saj bo vojniška občina le-tako lahko obdržala svoj sloves »občine v naročju narave«. Občina si
bo prizadevala, da bi se novi objekti zlivali s krajino. Spodbujala bo gradnjo objektov s poševnimi ostrešji,
opečnato kritino ...
Aktivnosti našega urbanizma bodo osredotočene na ekološki trajnostni razvoj, saj potrebujemo boljše
ravnovesje med človekom in naravo. Stremeli bomo k uporabi energije z ekološkimi sistemi, ki uporabljajo
okoljsko prijazne tehnologije. Pri načrtovanju bomo poskušali zmanjšati obremenitve na okolje, promovirati
trajnostno družbo ter slediti tujim izkušnjam realizacije trajnostno in energetsko avtonomnih družb oziroma
uvajanju sprememb za trajnostna naselja. Namen načrtovanja bo uresničen, če bo skupnost po izvedbi
določenega projekta »na boljšem«, kot je danes. Za dobro odločanje potrebujemo prave informacije, poznati
cilj, ga jasno definirati in določiti poti, ki do njega vodijo. Življenje v naseljih naj bo kot živ organizem. Bivanje
pomeni, da se prostore v širšem smislu organizira tako, da so homogeni, čim bolj avtonomni, zaključene
celote v uporabnem smislu učinkovite rabe virov, da nudijo bivajočemu posamezniku vse, kar potrebuje,
hkrati pa v najmanjši možni meri obremenjuje okolje in v največji možni meri izkoristi to, kar specifično okolje
nudi.
Faktor pozidanosti in število parkirnih mest pri večstanovanjskih enotah ter drugi pogoji gradnje na
posameznih območjih so opredeljeni z veljavnim prostorskim dokumentom.
Cilji:

-
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določitev smernic za gradnjo (stanovanjsko, poslovno …);
določitev najbolj ustrezne trase za obvoznico Vojnik in njena izgradnja;
izgradnja in posodobitev širokopasovnih omrežij;
področna razdelitev občine na različne dejavnosti;
prestavitev električnih vodov v naseljih v zemljo;
zagotovitev ustrezne protipoplavne rešitve za celotno občino;
zagotovitev vodovoda po vsej občini;
ureditev kanalizacije in čistilnih naprav na Frankolovem, v Novi Cerkvi, Socki in Lembergu ter
dokončanje kanalizacije v KS Vojnik;
ureditev ustrezne prometne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti in parkirišča);
izgradnja krožišč v Višnji vasi, pri pokopališču Vojnik in v Arclinu;
modernizacija regionalnih cest;
asfaltiranje makadamskih cest;
ureditev mostov;
premestitev vodotoka Hudinje po predhodno izvedeni študiji;
spodbujanje alternativnih virov energije (manjše hidroelektrarne, fotocelice …);
spodbujanje gradnje trajnostnih naselij ter trajnostno in energetsko avtonomnih družb.

4 OCENA STANJA IN RAZVOJNIH GIBANJ
4.1

OSNOVNI PODATKI O OBČINI VOJNIK

Občina Vojnik je del Savinjske statistične regije, ki je v Sloveniji tretja po velikosti s svojimi 2.384 km² in 256.845
ali 12,9 % slovenskega prebivalstva. V Savinjsko statistično regijo je vključenih 31 občin s 108 preb./km2. V
letu 2007 je preseljenih v regijo 1476 in odseljenih iz nje 1260 prebivalcev. Delovno aktivnega prebivalstva v
naši regiji je 98.352 (12,6 % Slovenije). Brezposelnih v regiji je 14409, kar predstavlja15,2 % brezposelnih na
ravni Slovenije, stopnja brezposelnosti je 13,5 %. Indeks staranja prebivalstva je 87,5. Izobrazbena raven je
povprečno 10,8 let šolanja.

Glede na kriterije EU sodi Savinjska statistična regija na zgornjo mejo ruralnih regij; glede na prostorskosocialne-ekonomske kriterije sestavlja 5 homogenih skupin oz. subregij. Tako se Občina Vojnik po teh kriterijih
uvršča v subregijo Celje z okolico, kamor spadajo še Mestna občina Celje, občine Dobrna, Laško in Štore.
(Vir: Spletna stran RRA Celje, 2007.)
Po površini občina Vojnik obsega
75,08 km2. Ustanovljena je bila 4. 10.
1994, samostojno pa deluje od 1. 1.
1995. Odgovorna oseba je Benedikt
Podergajs, ki opravlja funkcijo župana
poklicno, nepoklicni podžupan je
Brane Petre.
Vodi jo 18-članski občinski svet.
Občina se financira iz proračuna
Republike Slovenije ter iz ustvarjenih
lastnih prihodkov.
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Tabela 1: Osnovni podatki
Leto

2007

2009

Indeks razvojne ogroženosti (IRO) 93,8**

94,5 %**

Število nezaposlenih

234*

246*

Stopnja brezposelnosti

7,4*

8,7*

Delovno aktivni prebivalci

1.544*

1.819*

Število podjetij

92 *

116*

Število aktivnih s. p.

235***

239***

* Vir: Letopis 2007.

* Vir: Letopis 2009.

** Vir: Sklep o določitvi
razvitosti občin za leto 2007.

** Vir: Sklep o določitvi
razvitosti občin za leto 2009.

*** Vir: PRS (AJPES).

*** Vir: PRS (AJPES).

Južni del občine, ki meji na Mestno občino Celje, je pretežno ravninski z blago dvigajočimi se pobočji proti
vzhodu in zahodu. V tem delu občine leži vodilno naselje Vojnik, ki ima zaradi svoje lege ob glavnih prometnicah
ugodne možnosti za širitev naselja. Preostali del ravninskih zemljišč je kmetijski, kjer prevladujejo živinoreja,
pridelava hrane ter vrtnarstvo in sadjarstvo. Na skrajnem zahodnem delu meji občina na Šmartinsko jezero.
Severni del občine je pretežno hribovit, ravninska območja so le ob vodotokih in glavnih prometnicah, ob
katerih so se razvila naselja kot lokalni oskrbni centri: Nova Cerkev, Socka in Frankolovo. Zaledja teh naselij
predstavljajo kmetijski prostor, poseljen z vasmi, gručastimi in raztresenimi kmetijami avtohtone razpršene
poselitve in razpršeno gradnjo.
V sestavi občine so tudi ustanovljeni trije ožji deli: Krajevna skupnost Frankolovo, Krajevna skupnost Nova
Cerkev in Krajevna skupnost Vojnik, ki imajo po Statutu Občine Vojnik status pravne osebe.
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KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO

4.2

SOCIALNO-EKONOMSKA ANALIZA

Občina Vojnik je imela po podatkih Statističnega urada RS (SURS) na dan 31. 12. 2005 8098 prebivalcev
naseljenih v 56 naseljih. Iz strokovnih podlag projekcije prebivalstva v občini izhaja, da živi večina prebivalcev
v naseljih: Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, Arclin, Socka in Višnja vas, ki so tudi najbolj urbanizirana in
prometno dostopna.
Prebivalstvo vojniške občine počasi raste (tabela 1), kar je posledica novih selitev prebivalstva v občino Vojnik
(tabela 3). Od leta 2004 do 2008 se je skupno število prebivalcev povečalo za 505 ljudi, od tega kar 276
moških in le 229 žensk. V letu 2010 pričakujemo porast števila prebivalcev zaradi stanovanjskih novogradenj.
Demografska struktura v občini kaže, da je naravni prirast v letih 2004 in 2006 negativen, kar pomeni, da je
več ljudi umrlo, kot se jih je rodilo (tabela 2). Spodbudna so leta 2005, 2007 in kot kažejo vloge za pomoč
novorojenčkom tudi 2008, kjer smo v naši občini imeli pozitivni prirast; kar je v primerjavi s celotno Slovenijo
bistvena razlika, saj je bil »babyboom« leta 2006.
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Tabela 2: Prebivalci 2004–2009, zadnji dan v decembru, za leto 2009 v mesecu juniju

Leto
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Skupaj
8034
8098
8155
8520
8539
8382

Moški
3962
4002
4034
4212
4238
4167

Ženske
4072
4096
4121
4308
4301
4215

Vir: SURS, Statistični letopis, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Tabela 3: Naravno gibanje prebivalstva, zadnji dan v decembru

LETO
2004
2005
2006
2007
2008

Živorojeni
73
87
79
81
89

Vojnik
Umrli
78
74
88
78
100

Prirast
-5
13
-9
3
- 11

Vir: SURS, Statistični letopis, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009.
Tabela 4: Selitveno gibanje prebivalstva

LETO
2004
2005
2006
2007
2008

Priseljeni
30828
37197
46476
56397
117972

Slovenija
Odseljeni
28926
30761
40209
42147
99388

Saldo
1902
6436
6267
14250
18584

Priseljeni
164
169
195
227
465

Vojnik
Odseljeni
122
117
143
107
417

Saldo
42
52
52
120
48

Vir: SURS, Statistični letopis, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
V tabeli 3 je prikazano razmerje priseljenih in odseljenih na ravni občine Vojnik in na ravni celotne države
Slovenije. Tukaj je pojasnjeno tudi naraščanje prebivalstva, saj v letih od 2004 do 2008 kaže statistika, da je
število priseljenih vseh pet let veliko večje od števila odseljenih.
Iz ocene projekcije prebivalstva izhaja, da beleži občina po letu 2002 do konca leta 2005 porast števila
prebivalcev za 10,6 %. Po projekciji SURS glede na ugodnejši indeks staranja in zaradi boljše starostne strukture
se pričakuje v vojniški občini po letu 2005 do leta 2010 povečanje števila prebivalcev za 5 % – to je na ca.
8500 prebivalcev, po letu 2010 do leta 2020 pa manjšo rast za 2,5 % oziroma 8710 prebivalcev. Pozitivno
rast prebivalcev zagotavljajo ugodne gospodarske razmere v občini, možnost gradnje stanovanj in poslovnih
objektov, ugodna prometna povezanost občine glede na regijo in slovenski prostor ter ne nazadnje skrb za
zdravo okolje in uravnotežen prostorski razvoj občine.
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4.2.1 AKTIVNO PREBIVALSTVO
Delež aktivnega prebivalstva je v občini Vojnik v zadnjih štirih letih narasel za nekaj več kot 305 oseb, prav
tako se je povečal delež prebivalcev, zaposlenih pri samozaposlenih. Za 2 % prebivalcev se je povečal delež
zaposlenega prebivalstva.
Na nizko stopnjo aktivnosti vpliva več faktorjev, in sicer:
• delež mladih v vsem prebivalstvu, ki po osnovnem šolanju nadaljuje šolanje, je večji od slovenskega povprečja;
• število ljudi (predvsem žensk), ki se ne zaposlujejo ali pa so se zgodaj upokojili.
Število zaposlenih prebivalcev v podjetjih, družbah in ostalih organizacijah je v obdobju od 2005 do 2007
zraslo s 682 oseb na 789 oseb, kar je skoraj za 10 %.
Prav tako se je povečalo število samozaposlenih oseb in število samostojnih podjetnikov. Glede na to, da trend
kmetov pada, se je v naši občini za kmetovanje odločilo od leta 2005 do leta 2008 kar 131 oseb, edini upad
je na področju poklicne dejavnosti, kjer je s skupaj 7 oseb iz leta 2005 upadlo na 5 oseb v letu 2007. Upravna
enota Celje ugotavlja, da se je na območju občine Vojnik bistveno povečalo število nosilcev matične številke
kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), zaradi obvezne registracije kmetov, ki se tudi ljubiteljsko ukvarjajo s
čebelarjenjem, z vinogradništvom (manjši vinogradniki nad 500 m2) ter vseh tistih, ki so v preteklem letu
kupovali manjše število živine (prašiči, drobnica ...). Vse to je doprineslo k povečanju nosilcev KMG-MIDov na tem območju. UE Celje po uradni dolžnosti (po navodilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano) poziva tudi manjše kmete k vpisu v Register kmetijskih gospodarstev.

Tabela 5: Delež delovno aktivnega prebivalstva

OBČINA
VOJNIK

LETO

PREBIVALCI

AKTIVNO
PREBIVALSTVO

DELEŽ
AP

2005
2006
2007*
2008*

8218
8273
8520
8539

3,242
3,303
3,489
3,547

39,45 %
39,92 %
40,95 %
41,54 %

Vir: AJPES, * SURS, Statistični letopis 2007 in 2008 na 1. 1. v letu.

Tabela 6: Zaposleni pri samozaposlenih osebah, zaposleni v podjetjih, družbah in ostalih organizacijah,
število zaposlenih

OBČINA
VOJNIK

LETO

PRI
SAMOZAPOSLENIH
OSEBAH

V PODJETJIH,
DRUŽBAH
IN ORGANIZACIJAH

ZAPOSLENE
OSEBE

2005

281

682

963

2006

288

719

1.007

2007

288

789

1.077

2008*

301

941

1.242

2009*

277

1070

1.347

Vir: AJPES, * SURS, Statistični letopis 2008 in 2009 na 1. 1. v letu.
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Tabela 7: Samozaposlene osebe, samostojni podjetniki posamezniki, kmetje, število oseb, ki opravljajo
poklicno dejavnost

OBČINA
VOJNIK

LETO

SAMOZAPOSLENE OSEBE
SKUPAJ

SAMOSTOJNI
PODJETNIKI
POSAMEZNIKI

KMETJE

OSEBE, KI
OPRAVLJAJO
POKLICNO
DEJAVNOST

2005
2006
2007
2008*

462
459
484
488

185
179
181
187

270
273
298
301

7
6
5
Ni podatka

Vir: AJPES, * SURS, Statistični letopis 2008 na 1. 1. v letu.
Občina Vojnik razpisuje dotacije za podjetja (127 – leta 2009) in samostojne podjetnike (245 – leta 2009):
samozaposlitev, prva predstavitev na sejmih, pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti, stroški izdelave
projektne dokumentacije in investicijskih programov, stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc, izumov,
tehničnih izboljšav, blagovne znamke.
V šolskem letu 2008/2009 smo v občini Vojnik imeli skupaj kar 2077 otrok, učencev, dijakov in študentov s
stalnim bivališčem v naši občini. Kar v letu 2009 predstavlja dobrih 24,33 % prebivalcev občine, vključenih v
sam izobraževalni sistem.
Tabela 8: Izobraževanje, začetek šolskega leta 2008/2009 s stalnim bivališčem v občini Vojnik

VOJNIK
SKUPAJ
2077

OTROCI

UČENCI

DIJAKI

367

809

442

ŠTUDENTJE TERCIALNEGA
IZOBRAŽEVANJA
459

Vir: SURS, Statistični letopis 2009.

4.2.2 STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI
V tabeli 8 je prikazana stopnja registrirane brezposelnosti za obdobje od 2005 do 2009. Stopnja povprečja
za to petletno obdobje je 7,86 % in od leta 2005 do 2008 pada (tabela 8), v začetku leta 2009 pa so že vidne
posledice krize, saj je tudi brezposelnost začela naraščati.
Tabela 9: Stopnja registrirane brezposelnosti za obdobje od 2005 do 2009

OBČINA VOJNIK

PETLETNO POVPREČJE

LETO
2005
2006
2007
2008*
2009*
2005–2009

STOPNJA/% 12 MESECEV
9,7 %
8,7 %
7,1 %
6,6 %
7,2 %
7,86 %

VIR: AJPES, * SURS, Statistični letopis 2009 na 1. 1. v letu.
Po podatkih, ki jih vodi Občina Vojnik, registrirana brezposelnost krepko narašča. Občina je registriranim
brezposelnim osebam dolžna zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje. Število upravičencev je v zadnjih
dveh letih naraslo za več kot četrtino. V letih 2008–2009 je povprečje zavarovancev preko Občine Vojnik v
povprečju 275 oseb na mesec.
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4.2.3 MEDOBČINSKE DELOVNE MIGRACIJE IN DELOVNI MIGRANTI ZA OBDOBJE
2005–2008
Iz drugih občin je v občino Vojnik v letu 2005 migriralo
Iz občine Vojnik je v ostale občine v letu 2005 migriralo
Iz drugih občin je v občino Vojnik v letu 2006 migriralo
Iz občine Vojnik je v ostale občine v letu 2006 migriralo
Iz drugih občin je v občino Vojnik v letu 2007 migriralo
Iz občine Vojnik je v ostale občine v letu 2007 migriralo
Iz drugih občin je v občino Vojnik v letu 2008 migriralo
Iz občine Vojnik je v ostale občine v letu 2008 migriralo

skupaj 597 delovnih migrantov.
skupaj 2419 delovnih migrantov.
skupaj 639 delovnih migrantov.
skupaj 2478 delovnih migrantov.
skupaj 835 delovnih migrantov.
skupaj 2570 delovnih migrantov.
skupaj 909 delovnih migrantov.
skupaj 2650 delovnih migrantov.

Delovne migracije so močno povezane z na novo ustanovljenimi delovnimi mesti in prihodom novih podjetij
v Obrtno-poslovno cono Arclin.

Tabela 10: Delovne migracije za obdobje 2005, 2006, 2007 in 2008

LETO

2005

2006

POT MIGRACIJ

Vojnik
(prebivališče) –
SLOVENIJA
(delo)

SLOVENIJA
(prebivališče) –
Vojnik (delo)

Vojnik
(prebivališče) –
SLOVENIJA (delo)

SLOVENIJA
(prebivališče) –
Vojnik (delo)

Vojnik

2419

597

2478

639

LETO

2007

2008

POT MIGRACIJ

Vojnik
(prebivališče) –
SLOVENIJA (delo)

SLOVENIJA
(prebivališče) –
Vojnik (delo)

Vojnik
(prebivališče) –
SLOVENIJA (delo)

SLOVENIJA
(prebivališče) –
Vojnik (delo)

Vojnik

2570

835

2650

909

Vir: SURS, Statistični letopis 2009.

4.2.4 RAVEN BRUTO PLAČE V OBČINI VOJNIK
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji za marec 2008 je znašala 1.352,87 EUR. Na območju regije je v letu
2007 povprečna mesečna obračunana bruto plača 1.053 evrov na zaposlenega.
V primerjavi s povprečno plačo vseh slovenskih gospodarskih družb regijske plače še vedno zaostajajo, v letu
2007 so bile tako manjše za 11,6 %, v letu 2006 za 10,6 %.
Raven bruto plače v občini Vojnik za leto 2007 je skoraj 180 evrov nižja od slovenskega povprečja in tik pod
povprečjem regijske plače. Kar je vidno tudi iz ravni v letih 2008 in 2009.
Trenutni aktualni podatek o povprečni bruto plači za občino Vojnik je:

Povprečna bruto plača za mesec marec 2010/prvo četrtletje leta 2010 je v občini Vojnik
znašala 1.317,28 EUR. (Vir: SURS, junij 2010.)
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Tabela 11: Povprečne plače za obdobje od januarja 2005 do januarja 2009

GEOGRAFSKE ENOTE – OBČINA VOJNIK
TROLETNO OBDOBJE/POVPREČJE
DVOLETNO OBDOBJE/POVPREČJE
Plače so izražene v evrih (EUR).

DATUM
2005–2007
2008–2009*

BRUTO PLAČA
1.086,55
1.242,82

Vir: AJPES, * SURS, Statistični letopis 2008 na 1. 1. v letu.

4.3 GOSPODARSTVO
V proračunu Občine Vojnik Gospodarstvo s turizmom v letih 2006, 2008 in 2009 močno izstopa zaradi
investicije v OPC Arclin, kar ni ravno reprezentativno, saj so odhodki v letu 2008 bili še večji, ker se je ta
investicija prilagodila črpanju odobrenih sredstev EU za ureditev cest in križišča v OPC Arclin. V letu 2009 se
je ta del investicije zaključil in iz navedenega je razvidno, da je v letu 2010 planiranih sredstev v proračunu
manj.
Tabela 12: Odhodki Občine Vojnik, namenjeni gospodarstvu

2005
Spodbujanje razvoja
malega gospodarstva
(strategija, subvencije
v gospodarstvo in
investicija v OPC Arclin)
Promocija občine
(pustni karneval)

2006

2007

2008

2009

plan 2010

23.372,54 305.941,00 123.615,00 576.237,00 261.842,00 34.092,00

3.087,40

3.016,54

2.779,00

4.297,00

15.748,11 17.350,00

16.129,00

2.452,00

4.000,00

Spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva:
turistična in gospodarska
signalizacija, turistična
društva in zavodi,
promocija turizma in
e-točka

12.639,02

GOPODARSTVO S
TURIZMOM – SKUPAJ

39.098,96 324.705,65 143.744,00 596.663,00 277.367,00 60.398,00

13.073,00 22.306,00

Viri: Proračuni Občine Vojnik 2005–2010

4.3.1 POSLOVANJE SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V OBČINI VOJNIK
Občina Vojnik je leto 2007 končala z 222 registriranimi samostojnimi podjetniki, leto 2006 z 207 in leto 2005
z 211 samostojnimi podjetniki. V letu 2007 v občini Vojnik od vseh dejavnosti najbolj izstopa gradbeništvo, 49
podjetnikov, kar 44 podjetnikov pa imata vsaka od predelovalne dejavnosti, trgovina in popravila motornih
vozil. Iz analiz podatkov, dobljenih iz evidenc AJPES-a in SURS-a, je razvidno, da število samostojnih podjetnikov
narašča. Rezultat tega je aktivna politika zaposlovanja, ki je eden glavnih ukrepov Zavoda za zaposlovanje RS
in Občine, saj tako prvi kot druga spodbujata samozaposlitev v obliki s. p. z nepovratnimi sredstvi kot pomoč
pri plačilu dela prispevkov. Od leta 2005 se je število samostojnih podjetnikov povečalo za 34 s. p.
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Tabela 13: Število podjetnikov v letih 2005–2009 v občini Vojnik

Občina
Vojnik

Število samostojnih podjetnikov
2005

2006

2007

2008

2009

211

207

222

239

245

Vir: AJPES IZPOSTAVA CELJE, 7. 10. 2008.

4.3.2 POSLOVANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V OBČINI VOJNIK
V letu 2005 je bilo v občini Vojnik 86 gospodarskih družb. V letu 2007 sta bili v občini registrirani 102
gospodarski družbi, leto poprej z 10 gospodarskimi družbami manj. Od tega najbolj izstopa dejavnost
trgovina in popravilo motornih vozil s 36 gospodarskimi družbami, sledita ji dejavnosti z nepremičninami
(18 gospodarskih družb) in gradbeništvo (14 gospodarskih družb). Število gospodarskih družb je tako od
leta 2005 naraslo s 86 GD na 127 GD, kar prinese 67,72 %. Leto 2009 smo tako zaključili s 127 aktivnimi
gospodarskimi družbami. Dosežena rast zaposlovanja je bila v letih 2007 in 2008 najvišja med občinami UE
Celje (Celje, Štore, Dobrna, Vojnik), prav tako je bila dosežena najvišja stopnja rasti prihodka (20 %).
Tabela 14: Število gospodarskih družb v letih 2005–2009 v občini Vojnik

Občina
Vojnik

Število gospodarskih družb
2005

2006

2007

2008

2009

86

92

102

116

127

Vir: Ajpes.
Tabela 15: Poslovno aktivne gospodarske družbe v letu 2007
A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
D – Predelovalne dejavnosti
F – Gradbeništvo
G – Trgovina, popravila mot. vozil
H – Gostinstvo
I – Promet, skladiščenje, zveze
J – Finančno posredništvo
K – Poslovanje z nepremičninami, najem
in poslovne storitve
M – Izobraževanje
N – Zdravstvo in socialno varstvo
O – Druge javne, skupne in osebne storitvene
dejavnosti
Vir: AJPES IZPOSTAVA CELJE, 7. 10. 2008.
V občini Vojnik je zaznana velika porast zaposlovanja, saj je indeks povečanja zaposlenih med leti 2006–2007
114 %. Iz tabele je razvidno, da je prihodek gospodarskih družb glede na število zaposlenih normalen. Zelo
izstopajoč je podatek za leto 2007 pri številu zaposlenih kot tudi pri ustvarjenem dobičku, saj je zaživela
Obrtno-poslovna cona Arclin, ki je prinesla veliko novih delovnih mest kot tudi povečanje prihodkov.
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Tabela 16: Število zaposlenih v gospodarskih družbah in prihodek skupaj; (*) veliko povečanje zaradi vpliva
Obrtno-poslovne cone Arclin
OBČINA

ZAPOSLENI

PRIHODEK SKUPAJ/EUR

leto

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

VOJNIK

264

273

480*

551

581

16.893.958

17.659.134

43.198.196

57.339.954

30.247.000

Vir: AJPES.
Prihodki na evropskih trgih, prihodki izven trgov EU, dodana vrednost za obdobje 2005– 2009
gospodarske družbe
Tabela 17: Prihodki na trgu EU, dodana vrednost

OBČINA
leto
VOJNIK

2006
8.101.569

PRIHODEK NA TRGU EU
2007
2008
3.260.431
4.865.484

2009
5.348.189

Vir: AJPES.
Tabela 18: Prihodki na trgu izven EU

2006
1.641.216

PRIHODEK NA TRGU IZVEN EU
2007
2008
1.954.734
2.327.100

2009
2.114.764

Vir: AJPES.
Tabela 19: Dodana vrednost

2006
5.822.321

DODANA VREDNOST
2007
2008
12.317.402
15.260.207

2009
12.364.049

Vir: AJPES.
Gospodarske družbe občine Vojnik so ustvarile v letu 2007 1.061.854 evrov čistega dobička, kar je 61 % več
kot v letu 2006.
Prav tako tukaj izstopa podatek čiste izgube za leto 2007, ki je v primerjavi s preteklima dvema letoma zelo
velik in kaže na to, da je neko podjetje ali več teh imelo zelo velike izgube.
V letu 2008 se je s prihodom novih gospodarskih subjektov v Obrtno-poslovno cono Arclin slika čistega
dobička in izgube spremenila. Prav tako se nakazujejo znaki gospodarske krize, saj se je čisti dobiček v letu
2009 glede na leto 2008 zmanjšal, bistveno (100 %) se je povečala izguba.
Tabela 20: Čisti dobiček, čista izguba

OBČINA
VOJNIK

OBČINA
VOJNIK
Vir: AJPES.
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ČISTI DOBIČEK
2005
2006
2007
647.655
656.585
1.061.854
ČISTI DOBIČEK
2008
2009
1.255.384 1.039.580

2005
35.397

ČISTA IZGUBA
2006
2007
30.830
875.397

ČISTA IZGUBA
2008
2009
2.359.641 4.859.865

4.3.3 OBRTNO-POSLOVNA CONA ARCLIN
Pristop k projektu Obrtno-poslovne cone Arclin je bila skupna ideja petih občin iz Savinjske statistične regije, da
bo potrebno pristopiti k celovitemu dolgoročnemu načrtovanju in usklajevanju razvoja regij zaradi ustvarjanja
večje dodane vrednosti in zagotavljanja delovnih mest, s katerimi bomo obdržali v regiji mlad, perspektiven,
predvsem pa strokoven kader. S tem namenom smo ustanovili Konzorcij poslovnih con Savinjske regije.
V želji po čim hitrejši realizaciji investicije v Obrtno-poslovno cono Arclin se je Občina Vojnik odločila za
obliko javno-zasebnega partnerstva. Zato je z Regionalno razvojno agencijo Celje, ki je nosilec in izvajalec
projekta PIC Savinjske regije, v letu 2005 sklenila pogodbo o poslovnem sodelovanju pri tem projektu. Celotno
območje poslovne cone meri 13,7 ha bruto. Ureditev cone bo imela pozitiven vpliv na okolje, saj se bo razvoj
podjetij centraliziral na točno določenem območju, racionalizirala se bo izraba prostora, grupacija podjetij pa
bo pomenila enostavnejše in hitrejše poslovanje.
Občina Vojnik to investicijo financira skupaj z Regionalno razvojno agencijo Celje v velikosti 13,6 ha do leta
2009. S tem projektom bi naj občina pridobila ca. 15 novih podjetij, parkirišča pod daljnovodi, center za
kontrolirano ločeno zbiranje odpadkov ter zagotovljenih ca. 150 novih delovnih mest. S tem bodo izpolnjeni
kriteriji iz Lokacijskega načrta, tudi glede hrupa. Večina zemljišč je že prodanih, zgrajene so že tri poslovne
stavbe, stanovanjski del in proti koncu smo s samo komunalno ureditvijo, ki je delno sofinancirana iz sklada
za regionalni razvoj EU.
I. faza se je začela izvajati v okviru projekta »Izgradnja poslovno-industrijskih con Savinjske regije« že v letu
2005 in je bila končana v letu 2006. II. faza pa poteka v okviru operacije »Izgradnja cest in križišča v OPC
Arclin«, s katero smo uspešno kandidirali na drugem Javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki ga je septembera 2007 razpisala Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Celotna investicija (II. faza) je vredna z vključenim
DDV 835.602,00 EUR in je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 57,97 % upravičenih
stroškov operacije, kar znaša okvirno 338.083,00 EUR, ostala sredstva krije Občina Vojnik.
Izvajalec, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa, je CM Celje, za nadzor pa skrbi Paritet, d. o. o., Celje.
Izdano je že uporabno dovoljenje.
Dela se zaključujejo po terminskem planu. Končna vrednost celotne investicije bo ca. 10 mio. evrov. Zaključek
investicije se planira ob koncu leta 2010. Na območju OPC Arclin smo zgradili tudi zbirni center, vrednost
investicije 0,5 mio. evrov.

27

28

29

4.4 TURIZEM
Občina leži v bližini večjih turističnih centrov in mesta Celje, skozi pelje povezava z Zrečami, Roglo, Žičko
kartuzijo, Dobrno. Naravno okolje je relativno dobro ohranjeno in nudi možnosti za aktivno preživljanje
prostega časa (kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo, …). Naravna in kulturna dediščina predstavljata
neizkoriščeno bogastvo, na katerem je mogoče graditi razvoj turizma.
V občini se polagoma razvija kmečki turizem in nekatere kmetije so turistično zelo dejavne. Postopoma se iz
izletniškega usmerjajo v stacionarni turizem in povečujejo število ležišč.
Turistična ponudba se počasi izboljšuje, tipični proizvodi še niso izoblikovani in prepoznavni. Občina tako ni
uveljavljena kot turistična destinacija. Tudi pri kmečkem turizmu je potrebno razvijati ponudbo, ki bo turistu
ponudila tisto, kar pričakuje od turistične kmetije in česar mu drugod ne morejo ponuditi.
Turistična ponudba, kar jo je, je razdrobljena in nepovezana. Skupni turistični marketing je nerazvit in
neorganiziran. Z vidika promocije turizma in ustvarjanja pogojev za njegov razvoj je pomembno delovanje
turističnih društev, vendar imajo zelo omejene proračune za izvajanje različnih dejavnosti.
Turistična dejavnost v občini se ne povezuje z nosilci turistične dejavnosti v sosednjih, turistično visoko razvitih
krajih, v katerih je razvit zdraviliški turizem (Zreče, Rogla, Dobrna, Rogaška Slatina, Laško, Podčetrtek), čeprav
bi lahko v občini razvijali vzajemno dopolnjujoče dejavnosti, s čimer bi se bogatila turistična ponudba regije.
Pomanjkanje finančnih virov za razvoj turizma se kaže na vseh ravneh. Potrebno je podpirati podjetniške ideje
domačih nosilcev ter ustvarjati pogoje za razvoj različnih oblik turizma.
Skupaj z vsemi nosilci razvoja turistične dejavnosti je treba izdelati strategijo razvoja turizma v občini, ki bo
služila kot podlaga za izvajanje programov in oblikovanje povezav s sosednjimi turističnimi območji.
V občini je turistična infrastruktura slabo razvita (vinske ceste, tematske poti, kolesarske steze, kampi, itd.).
V turističnih dejavnostih je pogosta prisotnost velikega števila samostojnih podjetnikov in majhnih podjetij, ki
so pogosto v družinski lasti. Čeprav omenjena specifika v Sloveniji še ni prevladujoča, pa tudi v Sloveniji velja,
da na strani turistične ponudba tekmuje relativno veliko število malih podjetij, predvsem na področju strežbe
hrane in pijače. Zaradi nizkih vstopnih ovir in spreminjajočih se tržnih razmer je poslovanje podjetij pogosto
nestabilno, stopnja rojstev in smrti obstoječih podjetij pa visoka.
Sofinanciranje programov na področju turizma – razpis:
- turistična društva in zavodi;
-

ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanje okolja;				

-

organiziranje in usklajevanje prireditev;

-

izvajanje promocijske in informativne dejavnosti;

-

izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma;

- projekti, ki povezujejo v skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter drugih organizacij.
Na državnem nivoju v okviru sestave Ministrstva za gospodarstvo deluje Direktorat za turizem.
Pod okriljem tega direktorata delujeta dva sektorja, ki skrbita razvoj in promocijo turizma ter za investicijsko
politiko in razvoj poslovnega okolja. S pripravo strateških dokumentov in pripravo zakonskih in podzakonskih
aktov skrbita za opredelitve tako kratkoročne kot dolgoročne aktivnosti. Za nas je zagotovo pomembna
turistična politika za leto 2010 z usmeritvami za leto 2011.
V turistični politiki so opredeljeni kratkoročni cilji, ukrepi in aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma ter
določen obseg sredstev državnega proračuna za spodbujanje razvoja turizma.
Za uresničitev temeljnega strateškega cilja je z vidika države in njene vloge bistvena uresničitev naslednjih
specifičnih ciljev, ki so hkrati tudi ključna področja delovanja v tem obdobju:
- razvoj turističnih destinacij;
- razvoj človeških virov;
- trženje in promocija slovenskega turizma (Slovenska turistična organizacija);
- trajnostni prostorski razvoj slovenskega turizma;
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-

zagotavljanje kakovosti;
informacijska tehnologija in komunikacije;
razvoj poslovnega okolja in investicijska politika;
raziskave in razvoj;
mednarodno sodelovanje.

Drugi za nas zelo pomemben pa je Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2011 (RNUST).
Predlagane razvojne usmeritve turizma v načrtovanem obdobju 2007–2011 temeljijo na podrobni analizi
notranjega in zunanjega okolja ter na upoštevanju sodobnih trendov razvoja turizma. Iz te analize so
izvedeni vizija, temeljni cilji, temeljna strategija in poslovne strategije ter politike s predvidenimi ukrepi in
aktivnostmi za doseganje temeljnih strateških ciljev. Z namenom neprestanega spremljanja uresničevanja
temeljnih strateških ciljev dokument predvideva tudi vzpostavitev sistema učinkovite evalvacije in kontrole
uresničevanja RNUST.
Ti strateški dokumenti so iztočnica in v pomoč pri smeli zastavitvi ciljev za izboljšanje turizma v naši občini.
Zagotovo bo velik korak naprej sodelovanje skupaj z ostalimi občinami znotraj subregije pri aktualnem
Javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti
regionalnih destinacijskih organizacij.
(Vir: Delno povzeto s spletne strani MG RS.)

4.5 PODEŽELJE IN KMETIJSTVO
Splošni trendi razvoja kmetijstva v Evropi so definirani v smeri, kjer imajo prednost okolju prijazni načini
kmetovanja.
Obseg ekološkega kmetovanja naj bi se v prihodnje povečal na 20 % obdelovalnih zemljišč, za katera kmetje
pričakujejo tudi direktna plačila. Na kmetijah, ki jih ni mogoče preusmeriti v ekološko kmetovanje, je smiselna
preusmeritev v sonaravno rejo živali ali v integrirano pridelavo grozdja, vina, sadja in vrtnin.
S sproščanjem trga kmetijskih pridelkov se bodo cene le-teh zniževale, kar bo pomenilo zmanjševanje
dohodka na kmetijskih gospodarstvih in s tem nujnost povečevanja obsega pridelave za vsaj delno ohranjanje
življenjske ravni kmečke družine.
V občini Vojnik je najbolj razvito kmetijstvo, saj ima 580 kmetijskih gospodarstev in 2485,69 ha kmetijskih
zemljišč. Povprečna velikost kmetije 4,29 ha (kmetijska zemljišča v uporabi KZU – brez gozda), z gozdom 8,2
ha. Kar 2220 ljudi živi na kmetijah, od tega je delovno aktivnega kmečkega prebivalstva 1692 (76 %).
Kmetijska gospodarstva, ki danes močno odstopajo od povprečja, obdelujejo svoja in zemljišča v najemu,
za katera pa v večini primerov nimajo sklenjenih dolgoročnih, notarsko overjenih pogodb. Težave nastopijo
predvsem pri posodabljanju kmetije, ko bi kmetje želeli sodelovati na javnih razpisih za pridobitev finančnih
sredstev. Kljub ukrepom in spodbudam je zaradi opuščanja kmetovanja in sprememb kmetijske politike
problem zaraščanja kmetijskih površin vedno bolj prisoten. Zlasti je opazen v bolj odmaknjenih, hribovskih
območjih, kjer so naravne danosti za kmetovanje manj primerne. Z zaraščanjem se zmanjšuje vrednost
kulturne krajine in s tem pomemben vir za razvoj drugih panog, npr. turizma.
Zelo pogost pojav in problem je neusklajen razvoj različnih dejavnosti v prostoru, še posebej s spreminjanjem
narave vasi (od kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, turizma, bivanja), tako da prihaja do konfliktov različnih
rab. To neusklajenost najbolj občutijo posamezni ponudniki na podeželju, še zlasti tisti, ki želijo razvijati
kmetijsko dejavnost oz. razvijati druge dopolnilne dejavnosti.
Občina Vojnik bo na področju razvoja kmetijstva sledila usmeritvam Skupne kmetijske politike Evropske
skupnosti. Še naprej bomo skupaj z ostalimi inštitucijami in resornimi ministrstvi sodelovali, namenska sredstva
za razvoj podeželja, zagotovljena v proračunu Občine Vojnik, pa namenjali spodbujanju konkurenčnosti naših
kmetov oz. kmetijskih gospodarstev.
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4.6 OKOLJE IN INFRASTRUKTURA
Vojniško področje sodi med tista območja v Sloveniji, ki zaradi svoje relativne nerazvitosti niso doživela hude
degradacije okolja, čeprav določeni okoljski problemi obstajajo in jih bo potrebno reševati, kot na primer
na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ločenega zbiranja odpadkov, sanacije črnih odlagališč,
kakovostnega varovanja virov pitne vode in podtalnice, sonaravnega gospodarjenja z vodami in varovanja
pred poplavami itd. Večji del odprtega prostora občine zaznamuje pretežno še zdravo okolje in zato je
ohranjena biotska pestrost. Še je deloma ohranjena tudi visoko vredna krajina in zanimiva kulturna dediščina.
Zaščita vodozbirnih območij je nujna za zagotavljanje kakovostne pitne vode v prihodnje. Potrebno je
poskrbeti za ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter zmanjševanje in kontrolirano uporabo škropiv
in gnojil v kmetijstvu, s katerimi se onesnažuje vodne vire in prst.
Občina že sedaj namenja sredstva in jih bo morala še v naprej namenjati za gradnjo čistilnih naprav in
komunalne infrastrukture, da bo zadostila okoljskim standardom.
Evidence nad dejanskimi razmerami ni, kar predstavlja dolgoročno okoljsko grožnjo. Še posebej črna
odlagališča na vodovarstvenih območjih predstavljajo veliko nevarnost. Organizirani odvoz odpadkov še ne
deluje ustrezno po celotni občini.
Za področje javnega odvoza odpadkov v občini Vojnik skrbi Simbio Celje, ki upravlja tudi z regijskim
odlagališčem odpadkov Bukovžlak. Kljub odloku 15 % prebivalcev ni vključenih v organiziran odvoz odpadkov,
zato bo potrebno poskrbeti za še večjo vključenost.
Občina je vključena v sistem ločenega zbiranja odpadkov, vendar veliko prebivalcev odpadkov še ne sortira.
Nameščajo se ekološki otoki po naseljih. Kultura in osveščenost prebivalstva na tem področju ni zadovoljiva
in jo bo potrebno razvijati z ustreznimi programi. Nekateri programi že potekajo, predvsem v OŠ (ekošole) in
v Vrtcu Mavrica projekt Ekovrtec kot način življenja, vendar jih je potrebno razširiti. V Arclinu smo v letošnjem
letu (2010) odprli nov zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kamor lahko občani odpadke brezplačno
odlagajo.
V občini Vojnik je na področju protipoplavne varnosti potrebno omeniti Hudinjo, ki jo že protipoplavno
urejamo in tako skušamo zaščititi njeno okolico, na katero ima neposredni vpliv. Problem predstavljajo tudi
hudourniške vode, še posebej v povezavi s plazovitimi področji.
Naravna dediščina je evidentirana in zanjo so opredeljeni režimi varstva. Naravno dediščino se premalo
vključuje v turistično ponudbo, premalo je tudi urejenih tematskih poti, ki bi omogočale ogled naravnih
znamenitosti.
V preteklosti je bila močno prisotna razpršena gradnja in gradnja na črno, kar je potrebno v prihodnje
preprečevati, saj so stroški sanacije tovrstnih območij za lokalno skupnost izjemno veliko breme.
Občina si mora postopoma pridobiti v last ustrezna zemljišča, ki ji bodo omogočala vodenje razvojne in
stanovanjske politike.

4.7 DRUŽBENE DEJAVNOSTI V OBČINI VOJNIK
Proračunski delež za družbene dejavnosti, pod kar spadajo zdravstvo, sociala, vzgoja in izobraževanje, kultura
in šport, je v letu 2007 znašal 45,98 % celotnega proračuna Občine Vojnik (3.105.784 EUR), kar je v primerjavi
s splošnimi zadevami, ki so znašale 30,73 % (2.075.571 EUR) celotnega proračuna, in investicijami, ki so
predstavljale 15,25 % celotnega proračuna (1.030.213 EUR), velik delež. Še večja razlika je vidna iz proračuna
leta 2008, kjer družbene dejavnosti predstavljajo 40,68 %, komunala pa 27,92 %.

4.7.1 ZDRAVSTVENA OSKRBA
Povprečno število oseb, ki jim Občina zagotavlja zdravstveno varstvo, ker so brez osebnih dohodkov, se
je od leta 2005 do 2007 zmanjšalo, v letu 2008 pa so že vidne posledice krize zaposlovanja. V letu 2009 je
povprečno zavarovanih preko Občine Vojnik 270 oseb. Leta 2005 je povprečno število oseb na mesec znašalo
262 oseb, v letu 2006 se je znižalo na 249 oseb, leta 2007 in 2008 pa na 243 občanov, kar je za 19 oseb manj
kot leta 2005. Stroški so se zaradi same cene zavarovalnih storitev kljub temu povečali in so v letu 2008 znašali
70 tisoč EUR. Zdravstveno varstvo obsega financiranje osnovnega zdravstvenega zavarovanja za osebe, ki
imajo stalno prebivališče v Občini Vojnik in so brez kakršnih koli prejemkov in možnosti za zavarovanje po
kakšni drugi osnovi iz 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
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Tabela 21: Pregled stroškov na področju zdravstvene oskrbe

STORITEV
Zdravstveno varstvo
oseb brez prejemkov
Mrliško ogledna služba
Zdravstvo ostalo

ZNESEK V EUR
2005

2006

2007

2008

2009

59.441

64.986

73.115

70.327

89.564

5.209

4.951

5.591

7.475

7.229

187

921

849

686

500

Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
Zdravstvena postaja Vojnik – Dobrna zagotavlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni praviloma
za občanke in občane Občine Vojnik ter Dobrna, pa tudi za prebivalce sosednjih občin, zlasti Mestne občine
Celje.
Problem je, da obseg mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občinah Vojnik in Dobrna v zadnjih
letih ni sledil povečanju potreb prebivalstva, ampak se je celo zmanjšal. Da bi lahko zagotavljali ustrezno
zdravstveno varstvo prebivalcev obeh občin, bi bilo potrebno povečati število programov na področju
družinske medicine, patronažnega varstva ter nege na domu, fizioterapije ter na področju zdravstvenega
varstva otrok in mladine. S podelitvijo koncesije za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine je tudi na tem
področju prišlo do poslabšanja stanja, saj potrebe narekujejo pridobitev specialista s področja pedoontologije.
Zdravstvena postaja Vojnik
Število obiskov pri zdravnikih in v ambulantah ZP je od leta 2005, ko je bilo zabeleženih 57592 stikov, leta
2006 rahlo padlo na 57207 in se leta 2007 močno dvignilo na 62104 stikov. Ta številka zavzema 6 splošnih
ordinacij, otroško, fizioterapijo, patronažo in zobno in ambulante z največ obiski, ki imajo letno tudi do
dobrih 13. 000 stikov.
Opravljeno število hišnih obiskov zdravnikov pa se je do leta 2007 zmanjšalo na 790. V letu 2005 je število
hišnih obiskov bilo 925, leta 2006 celo 961.
Zasebne zdravstvene ambulante
Zasebna zobozdravstvena ambulanta dr. Vrankiča, d. o. o. ima od leta 2005 štiri zaposlene. Število opravljenih
pregledov letno je leta 2005 znašalo 4238, leta 2006 je število padlo na 3986 in leta 2007 zopet zraslo na 4526
pregledov letno.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Naša regija nima ustrezno organizirane psihiatrične službe na primarni ravni, zaradi česar je izjemno
obremenjena dežurna služba v bolnišnici, ki tako rešuje problem triaže in prvih pregledov. Ureditev tega
problema pomeni razbremenitev zdravnikov in usmeritev njihove delovne energije v visoko strokovno
obravnavo hospitaliziranih bolnikov. Pričakovana razbremenitev zdravnikov bo vsekakor preprečila nadaljnjo
izgubo sposobnih strokovnjakov, ki so zapuščali delo v bolnišnici, iščoč manj obremenjujoča področja
psihiatričnega delovanja.
Dom starejših občanov v Vojniku (Špesov dom)
Domska oskrba starejših je možna v Domu starejših občanov v Vojniku. Velja poudariti, da so domske
kapacitete zasedene. Čeprav se izvajajo nekateri programi, je čutiti pomanjkanje alternativnih programov
pomoči in problem namestitve starostnikov, predvsem tistih z nižjimi dohodki. Zdravnik v Špesovem domu
izvaja preglede varovancev tega doma (ena ambulanta 4 ure dnevno, vzpostavljeno dne 22. 2. 2008).
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4.7.2 SOCIALA
Pod socialo v proračunu spadajo domska oskrba, družinski pomočnik, subvencije najemnin, obdaritev
novorojenčkov, pomoč na domu, financiranje društev in zavodov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, …
Število financiranih socialnih društev iz proračuna se veča in jih je leta 2007 bilo 40 in kar 12 s sedežem v
občini Vojnik. Finančna sredstva posledično naraščajo in so v letu 2007 znašala 12.934 EUR. Zelo se je povečalo
število njihovih članov, tako je v letu 2007 vseh članov bilo 21.715, članov iz naše občine pa 1840 (tabela 21).
Tabela 22: Članstvo socialnih društev in delež financiranja le-teh iz proračuna 2005–2009

ŠTEVILO

ZNESEK V EUR

2005 2006 2007 2008 2009

2005

2006

2007

2008

2009

SOCIALNA
DRUŠTVA
Št. društev
Vseh socialnih
društev

30

35

40

28

28

S sedežem v občini
Vojnik

9

12

12

5

4

S sedežem izven
občine Vojnik

21

23

28

23

24

Financiranih iz
proračuna občine

27

34

40

28

28

S sedežem v občini
Vojnik

9

12

12

5

4

S sedežem izven
občine Vojnik

18

22

28

23

24

11.638 8.098 12.934 17.433 12.968

Št. članov
Št. vseh članov
Št. članov iz občine
Vojnik

3759 14.095 21.715 12.751 14.195
457

1675 1840

1531

1585

Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
Odhodki v letu 2006 so v primerjavi z letom 2005 višji za 8,7 %. Bistveno (za 80 %) so se povečali odhodki za
družinskega pomočnika; v povprečju je občina financirala 10 družinskih pomočnikov. Odhodki v letu 2008 so
v primerjavi z letom 2007 prav tako višji za 1,3 %. Občina je v letu 2008 financirala 3 družinske pomočnike,
za katere nam je del stroškov povrnilo v letu 2009 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Storitve
pomoči na domu so se zaradi večjega števila koristnikov povečale glede na predhodno leto, izvajale so jih
tri delavke v okviru 40-urnega delavnika; storitev je koristilo 23 uporabnikov v povprečnem številu 25 ur
na mesec. Nastanitev v 18 domovih upokojencev in posebnih zavodih smo financirali oz. sofinancirali 46
občanom.
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Tabela 23: Ostali stroški proračuna na področju sociale 2005–2009
POVPR. ŠT./MESEC

ZNESEK V EUR

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

7-8

7

7

6-7

5

90
letno

82
letno

85
letno

78
letno

58
letno

12.558

8.139

11.897

11.437

10.020

DRUŽINSKI
POMOČNIK

6

10

3

3

3

33.507 60.415

28.197

21.790 22.591

POMOČ NA DOMU

17

19

22

24

27

17.595

17.318

25.167 36.003 38.199

1

1 do
aprila

1

0

0

677

903

SOCIALNI ZAVODI
(domska oskrba)

52

52

43

47

49

188.224 197.674 216.442 221.019 239.501

SUBVENCIJE STANARIN

24

23

19

13

18

12.273

9.275

12.137

8.469

12.806

POGREBNI STROŠKI

/

/

/

/

/

5.212

3.294

2.505

1.305

1.817

SOCIALA OSTALO
(ostale pomoči
po sklepu odbora)

/

/

/

/

/

3.454

4.544

5.515

4.211

6.521

OBDARITEV
NOVOROJENČKOV

IZVAJANJE STORITEV V
BIVALNEM OKOLJU
(life line tel.)

527

0

0

Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.

4.7.3 OTROŠKO VARSTVO
Število otrok v Vrtcu Mavrica Vojnik konstantno raste in je v letu 2007 doseglo 335 otrok (tabela 15), kar pa je
pričakovati tudi v prihodnje. Zato se vrtec bojuje s prostorsko stisko. Tako je cilj Občine, da se ta problem reši
in da se zagotovi idealne pogoje za naše otroke.
Proračunski stroški v namen otroškega varstva posledično vsako leto naraščajo in v letu 2007 že znašajo slab
milijon evrov (tabela 15).
Tabela 24: Število otrok v Vrtcu Mavrica in otrok iz naše občine v drugih vrtcih 2005–2009

VRTEC MAVRICA VOJNIK

2005
291

2006
307

Št. na 1. 9.  
2007
335

otroci iz občine Vojnik

216

222

221

258

262

otroci iz drugih občin

75

85

114

119

97

58

59

53

57

68

2008
377

2009
359

V VRTCIH DRUGIH OBČIN
otroci iz občine Vojnik
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
35

Tabela 25: Proračunska sredstva, namenjena otroškemu varstvu 2005–2009

ZNESEK V EUR
VRTEC MAVRICA VOJNIK
Redni stroški (neposredno
povezani z izvajanjem programa)
Investicijsko vzdrževanje

2005

2006

2007

2008

2009

576.008

617.507

743.014

732.280

820.260

16.696

7.862

51.680

26.627

10.000

154.812

160.505

175.679

163.174

176.453

VRTCI V DRUGIH OBČINAH
Redni stroški (neposredno
povezani z izvajanjem programa)
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
Kot posledica rasti števila otrok v vrtcu se veča število oddelkov, ki jih je leta 2007 bilo 19, in število zaposlenih,
ki jih je istega leta bilo 54. V letu 2008 je bilo potrebno povečati število oddelkov na 21, kar bi bilo potrebno
tudi v letu 2009. Vendar zaradi omejenih stroškov v proračunu to ni mogoče.
Občina Vojnik je v letu 2008 zagotavljala sredstva za delovanje Vrtca Mavrica Vojnik po dejanskih stroških.
Odhodki so se v primerjavi z letom 2007 znižali za 1,4 %. Ta strošek predstavlja razliko med ceno programa in
določitvijo plačnega razreda za otroka, ki je vključen v vrtec in je naš občan.
V vrtec je bilo konec leta 2007 vključenih 353 otrok, od tega iz naše občine 247. V vrtce drugih občin je bilo
vključenih 53 otrok iz naše občine.
Konec leta 2008 je bilo vključenih 258 otrok iz naše občine. V vrtce drugih občin pa 62 otrok iz naše občine;
strošek zanje pa je znašal 163 tisoč EUR.
Vrtec Mavrica Vojnik zaradi prostorske stiske opravlja dejavnost na Frankolovem 7 (1 oddelek) in v župnišču
v Vojniku, za kar občina plačuje najemnino od septembra 2008 do julija 2009 za 4 oddelke in v letu 2009 za
tri oddelke.
V povprečju plača občina 75 % ekonomske cene programa na otroka.
Zaradi dotrajanosti službenega vozila je vrtec v letu 2007 nabavil novo vozilo, za katero je sklenil leasing,
za katerega vrtec četrtletno poroča občini, občina pa Ministrstvu za finance. Tovrstno financiranje se šteje
v kvoto zadolžitve, opredeljeno pa je v našem odloku o proračunu. V letu 2008 se je za nujne investicijske
stroške oz. stroške investicijskega vzdrževanja v vrtcu namenilo 26,6 tisoč EUR.

Uporabne površine v vrtcu ostajajo enake od leta 2004 do 2007 (tabela 25), kar kaže na nujno potrebo po
širitvi vrtca.
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Tabela 26: Prikaz uporabnih površin Vrtca Mavrica Vojnik

Površina v m2

VRTEC MAVRICA VOJNIK
UPORABNE POVRŠINE:
Notranje površine
Zunanje površine
NOTRANJE UPORABNE
POVRŠINE PO ENOTAH:
Enota Vojnik
Enota Frankolovo
Enota Šmartno
Enota Nova Cerkev
Enota Socka
SKUPAJ*

2005
1.111
1.210

2006
1.111
1.210

2007
1.111
1.210

2008
1.111
1.210

2009
1.111
1.210

2005
807
161
70,1
25,2
47,4
1.111

Površina v m2
2006
2007
2008
807
807
807
161
161
161
70,1
70,1
70,1
25,2
25,2
25,2
47,4
47,4
47,4
1.111
1.111
1.111

2009
807
161
70,1
25,2
47,4
1.111

* Pri skupni površini je potrebno v letu 2008 upoštevati še 152 m2, v letu 2009 pa 129,5 m2, ki jih je Občina
Vojnik najela v starem župnišču v Vojniku.
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.

4.7.4 ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE
Trend v Sloveniji kaže, da se največji delež osnovnošolcev odloči za nadaljevanje šolanja za srednjo stopnjo
izobrazbe v gimnazijskih programih. Sledijo vpisi v srednje ekonomske in poslovne šole. Učenci se v glavnem
ne odločajo za vpis v srednješolske programe ter poklice, ki veljajo v občini za deficitarne.
Občina je ustanoviteljica treh javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, in sicer OŠ Frankolovo, OŠ Vojnik in
Vrtca Mavrica Vojnik.
V občini obstaja problem pomanjkanja določenih strokovnih kadrov, ki jih je težko pridobiti. To velja predvsem
za kadre tehničnih usmeritev, in sicer tako s poklicno, srednješolsko kot z univerzitetno izobrazbo. Analiza
vpisa osnovnošolcev v srednje šole kaže tudi v naprej trend vpisa na splošne srednje šole.
Ob tem ko podjetja opozarjajo, da ne morejo pridobiti delavcev z določenim poklicem, je res tudi to, da
podjetja razpisujejo zelo malo štipendij. Nasploh se ne ukvarjajo dovolj z načrtovanjem kadrov, z angažiranjem
pri predstavitvi potreb po določenih poklicih (predstavitve v osnovnih šolah) in z dolgoročno zastavljenimi
programi izobraževanja zaposlenih in bodočih zaposlenih.
Občina je zagotovila sredstva za naslednje materialne stroške v osnovnih šolah: električno energijo, dimnikarske
storitve, odvoz odpadkov, vodo, material za čiščenje, tehnično varovanje, ogrevanje, sofinanciranje materialnih
stroškov Desetki (bivšemu Združenju osnovnih šol), ki opravlja računovodske storitve za obe osnovni šoli.
Odhodki v letu 2006 so se v primerjavi z letom 2005 povečali za 18 %.
Občina zagotavlja, v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, brezplačen prevoz za učence, ki so oddaljeni
od šole več kot 4 km. Avtobusne prevoze izvaja Izletnik Celje, prevoze s kombijem pa Štimulak Jože, s. p.,
Dobrna. Poleg teh rednih prevozov je občina zagotovila sredstva za prevoze osnovnošolskih otrok v šole
s posebnimi potrebami in druge zavode. Istočasno občina pokriva stroške tistih nevarnih poti, ki so bili
naknadno odobreni s strani Odbora za družbene dejavnosti ali Občinskega sveta Občine Vojnik.
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Občina je zagotovila sredstva za izvajanje dodatnega programa v letu 2006 v višini 66.766 EUR, v letu
2007 pa 58 tisoč EUR, v letu 2008 64 tisoč EUR, kar zajema nadstandard v obeh šolah, v OŠ Vojnik (delavka
v kuhinji, zgodnje poučevanje tujega jezika v 3. in 4. razredu, računalniško opismenjevanje, računalniška
obdelava obračuna šolske prehrane) in v OŠ Frankolovo (hišnik – prevoz šolski kombi, pouk tujega jezika
v 3. in 4. razredu); programe Medobčinske zveze prijateljev mladine Celje, program Mladinskih delavnic
in mladinsko raziskovalno delo na obeh šolah, financiranje OŠ Glazija za naše otroke (prehrana, domači
zdravnik, mobilna služba na OŠ Frankolovo).
Občinska pomoč, namenjena študentom, ki se izkažejo v samem procesu izobraževanja in so socialno
ogroženi, je minimalna, vendar jim delno pomaga pri nadaljevanju ali vpisu v dodatne študijske programe.

Tabela 27: Sredstva iz proračuna, namenjena za pomoč študentom

ZNESEK V EUR
2005

2006

2007

2008

2009

931

2.504

600

1.550

700

Pomoč študentom pri izvajanju
dodatnih študijskih programov
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.

Tabela 28: Statistika Občine Vojnik 2005–2010

OBČINA VOJNIK

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Št. otrok

875

871

848

851

829

806

Št. oddelkov

46

45

45

44

43

42

Št. strok. delavcev

75

76

77

81

80

79

Št. admin.-teh. del.

20

21

22

21

20,5

20

Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.

4.7.4.1 Osnovna šola Frankolovo
Število učencev je v počasnem upadu. Predvidoma bo še upadlo do 150, nato pa ponovno naraslo čez
170. To dogajanje bi bilo sicer problematično za zaposlene učitelje, vendar se nam obetajo močni oddelki
podaljšanega bivanja (OPB).
Število oddelkov je upadlo z odhodom zadnje generacije, ki je obsegala 30 učencev (2005). Pod to mejo
število oddelkov ne bo padlo. Pričakujemo pa težave pri delitvi v skupine pri ŠVZ in pri zunanji diferenciaciji
(nivojski pouk slovenščine, angleščine, matematike) zaradi premajhnih oddelkov glede na normativ za delitve
(ta znaša 17, naši oddelki pa se v treh zaporednih »sušnih« letih gibljejo od 14 do 16 učencev).
Število strokovnih delavcev je naraslo z zaposlitvijo učiteljice s kombinacijo ANJ – SLO.
Število ostalih delavcev pa je naraslo z zaposlitvijo kuharice.
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Tabela 29: Statistika OŠ Frankolovo 2005–2010

OŠ FRANKOLOVO

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Št. otrok

185

182

171

173

164

155

Št. oddelkov

10

9

9

9

9

9

Št. strok. delavcev

16

17

17

17

17

17

Št. admin.-teh. del.

5

6

6

6

6

6

Vir: Interno gradivo OŠ Frankolovo.

4.7.4.2 Osnovna šola Vojnik
Število učencev naše šole se z vsakim letom nekoliko zmanjša. Glede na normative pa ohranjamo število
oddelkov, v katerih ni maksimalnega dopustnega števila učencev (28). Trenutno je povprečno 20 učencev na
oddelek.
Zadnji dve leti imamo tudi štiri oddelke podaljšanega bivanja na matični šoli in na vsaki podružnici po enega.
Povečano število otrok pričakujemo v naslednjih letih, če bo realizirana izgradnja in popolnitev načrtovanih
stanovanjskih objektov v našem šolskem okolišu.

Tabela 30: Statistika OŠ Vojnik 2005–2010

OŠ VOJNIK

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Št. otrok

690

698

677

678

665

651

Št. oddelkov

36

36

36

35

34

33

Št. strok. delavcev

59

59

60

64

63

62

Št. admin.-teh. del.

15

15

16

15

14,5

14

Vir: Interno gradivo OŠ Vojnik.

39

4.7.5 ŠPORT IN REKREACIJA
V občini je leta 2007 delovalo 11 aktivnih društev, kar je za tri manj kot leta 2006, prav tako število članov, a
kljub temu sredstva, namenjena financiranju športnih društev, v proračunu naraščajo (tabela 20). Financiranje
delovanja športnih ekip in skupin ter posameznikov poteka na podlagi javnega razpisa oz. poziva.
Tabela 31: Članstvo športnih društev in delež financiranja le-teh iz proračuna 2005–2009
ŠTEVILO

ZNESEK V EUR

2005 2006 2007 2008 2009

2005

2006

2007

2008

2009

Št. društev
Vseh športnih društev

10

14

11

Financiranih iz proračuna
občine

8

13

11

Športniki posamezniki

10

13

10

516

988

686

572

697

560

1

1

1

1

2

2

2

2

7

29.710 33.240

37.328 32.508 31.387

1.878

2.003

2.084

2.086

2.086

1

2.504

2.587

2.587

2.590

2.590

2

0

8.972

8.972

8.980

8.980

2.018

2.255

1.351

7

Št. članov v društvih
S plačano članarino
Občanov občine
Vojnik
Število drugih izvajalcev
športa
Predšolska športna
dejavnost (Vrtec Mavrica)
Šolska športna dejavnost
(OŠ Vojnik, OŠ Frank.)
Ostalo
(športna zveza …)

1.121 1.162

0

0

VELIKOST V m2
Površina športnih objektov

12.878

12.878

14.438

Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
Športno-rekreativna dejavnost je v Novi Cerkvi dobro razvita, saj se je leta 2007 začela uporabljati večnamenska
dvorana, ki izpolnjuje vse pogoje za rekreacijo. Problem se pojavi v krajevnih skupnostih Frankolovo in
Vojnik, saj niti šolski otroci nimajo zagotovljenih ustreznih pogojev za telovadbo. Tako je v naslednjih letih
eden od ciljev na Frankolovem urediti igrišče pri šoli in vrtcu in telovadnico v Vojniku, s katero se že aktivno
prijavljamo na razpise in imamo zanjo že pridobljena finančna sredstva za izgradnjo (26 %) in opremo (50
%) iz Ministrstva za šolstvo in šport.
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Tabela 32: Površina športnih objektov v občini Vojnik

NAZIV OBJEKTA

VELIKOST (m2)

Telovadnica POŠ Nova Cerkev,
Nova Cerkev 70, Nova Cerkev

800 m2

Telovadnica OŠ Frankolovo, Frankolovo 11,
Frankolovo

450 m2 skupaj s pomožnimi prostori,
od tega 290 m2 telovadne površine

Telovadnica OŠ Vojnik, Prušnikova 14,
Vojnik

925 m2

Bazen Frankolovo, Verpete 1,
Frankolovo

Funkcionalno zemljišče: 1996 m2
Bazen: 100 m2

Nogometno igrišče Frankolovo,
Frankolovo 11, Frankolovo

752 m2

Igrišče ob POŠ Socka,
Socka 7, Nova Cerkev

325 m2

Igrišče ob graščini Socka,
Socka 30, Nova Cerkev

364 m2
Odbojka: 200 m2

Športna igrišča OŠ Vojnik,
Prušnikova 14, Vojnik

Nogomet: 3400 m2
Rokomet: 800 m2
Košarka: 450 m2

Športno igrišče ob POŠ Nova Cerkev,
Nova Cerkev 41, Nova Cerkev
Športno igrišče OŠ Frankolovo,
Frankolovo 11, Frankolovo
Teniško igrišče, Keršova 1,
Vojnik
Smučarska skakalnica, Vizore,
Nova Cerkev
Squash klub Vojnik,
Prušnikova 12, Vojnik

1408 m2
549 m2 od leta 2005
576 m2
500 m2
231 m2

Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
V programu športa se je namenilo v letu 2006 57 tisoč EUR, v letu 2007 pa 56,8 tisoč EUR, v letu 2008 pa
kar 67,7 tisoč EUR za interesno športno vzgojo predšolskih otrok, interesno športno vzgojo šolskih otrok,
športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športno rekreativne prireditve,
izobraževanje, usposabljanje strokovnih kadrov, delovanje športnih društev in šolsko košarkarsko ligo.
Sredstva se delijo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vojnik, Letnega programa športa
Občine Vojnik in objavljenem letnem javnem razpisu. Občina poleg navedenega zagotavlja tudi sredstva za
vzdrževanje igrišč.
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4.7.6 KULTURA
Občina se ponaša z bogato kulturno tradicijo in dediščino. Razvita je mreža kulturnih društev, ki so zelo
aktivna. V občini kot profesionalna kulturna ustanova deluje knjižnica. Posamezne kulturne prireditve so se
uveljavile tudi v širšem okolju. V samem Vojniku manjka primeren prostor za izvajanje različnih kulturnih
dejavnosti, saj stari kulturni dom ne odgovarja več zahtevam časa.
Za ohranjanje kulturne dediščine skrbi Zavod za kulturno dediščino iz Celja kot strokovna institucija. Za
obnovo, vzdrževanje in vključenost dediščine v turistično dejavnost pa tudi različne druge ustanove (občina,
podjetja, turistična društva, posamezniki, …). Številne objekte je potrebno obnoviti in revitalizirati. Različne
oblike kulturne dediščine in kulturnih dejavnosti so slabo ali sploh niso vključene v turistično ponudbo.
Aktivneje je potrebno pristopiti k zbiranju, popisu in ohranjanju tehnološke, etnološke in druge duhovne
dediščine območja. Obenem lahko na ta način prispevajo h krepitvi identitete in samopodobe prebivalcev
občine.
Bogata naravna dediščina je evidentirana. S prostorskim planom so opredeljeni tudi režimi varstva. V
prihodnje jo je potrebno izkoristiti za razvoj turizma in jo vključiti na primeren način v turistično ponudbo,
tako da njen obstoj ne bo ogrožen.
V občini so zelo aktivna tudi kulturna društva. V letu 2007 je delovalo 9 aktivnih društev in so se vsa delno
financirala iz proračuna občine. Sredstva, namenjena v proračunu za financiranje društev, se iz leta v leto
povečujejo in so v letu 2007 znašala 30.441 EUR. Članstvo aktivnih društev v občini pa se je v letu 2007 močno
dvignilo, kar na 430 članov.
Največ odhodkov na področju kulture se nameni za delovanje knjižnice v Vojniku, leta 2006 58.838 EUR.
Poleg tekočih vsakoletnih odhodkov (delovanje sedmih kulturnih društev, prireditve, …) smo v letu 2005
namenili sredstva za obnovo spomenika 1. svetovne vojne ter za nakup oblek za Moški pevski zbor KUD
Vojnik.
V letu 2007 smo namenili sredstva za nakup oblek za Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev. V letu 2008
pa za nakup oblek za Moški pevski zbor Anton Bezenšek Frankolovo, sofinanciranje po razpisu Sklada za
kulturno dejavnost za nakup opreme kulturnim društvom Vojnik, Frankolovo in Nova Cerkev, obnovo cerkve
na Frankolovem.
Tabela 33: Članstvo kulturnih društev in delež financiranja le-teh iz proračuna 2005–2009
KULTURNA DRUŠTVA

ŠTEVILO

ZNESEK V EUR

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Št. društev
Vseh kulturnih društev

10

10

9

8

8

Financiranih iz proračuna občine
(dotacije za ljubiteljsko kulturo)

9

8

9

8

8

Št. članov v vseh društvih

374

312

430

280

285

Št. članov v društvih, financiranih iz
proračuna občine

334

296

430

280

285

20.889 28.670 30.441 34.459 30.593

Št. članov

SKLAD ZA KULTURNE DEJ. CELJE
VZDRŽEVANJE KULT. PROSTOROV
KULTURNA DEDIŠČINA
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
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1.670 1.669 1.710 1.710 1.710
/

3.720 4.893 10.143 6.649 7.327
6.677 11.232 4.080 4.314 1.949

4.7.6.1 Knjižnica Vojnik
Uporaba knjižnice v Vojniku se je v zadnjih desetih letih nenehno povečevala. Posebno intenzivno rast so
beležili po selitvi v prenovljene prostore. V celem letu 1998 je knjižnica izposodila 16.437 enot gradiva, sedaj
pa se tej številki približamo že skoraj v enem mesecu. Pa tudi zbirka knjig, časopisov, revij, kaset, zgoščenk in
CD-romov, ki je na voljo Vojničanom, se je v teh letih več kot podvojila.
Knjižnica Vojnik je v preteklem letu poslovala v razmerah, ki jih opredeljujejo: reden pritok knjižničnih gradiv,
zagotovljena je bila pomoč javnih del, ob ponedeljkih in petkih, ko so obremenitve največje, je bila v izposoji
še tretja delavka. Kadrovska zasedba je omogočala kakovostno delo z obiskovalci, vzdrževanje urejenosti
knjižnice ter sistematično promocijsko in bibliopedagoško delo, čemur pripisujemo tudi dobre rezultate.
Porast obiska in izposoje presega načrtovane vrednosti. Obisk se je povečal med drugim na račun obiska
e-točke, izposoja pa tudi zahvaljujoč rednemu dotoku gradiv. Število aktivnih članov ostaja na ravni leta 2004,
medtem ko je število novih članov znatno manjše kot leto prej.
Glavni kazalec poslovanja knjižnice – število izposojenih enot – je že vrsto let v porastu. Od leta 2000 se je
izposoja povečala za 82 odstotkov. V letu, ko se je preselila v nove prostor, je bilo izposojenih 41.731 enot. Ob
povečanem obsegu izposoje je bilo zaradi zagotavljanja kakovosti dela z uporabniki predlagano in uvedeno
podaljšanje obratovalnega časa Knjižnice Vojnik, s čimer smo se tudi približali zahtevam Uredbe o osnovnih
storitvah knjižnice.
Število novih članov je v letu 2006 poraslo za 10 %, število aktivnih članov pa za dva, v letu 2007 je število
novih članov nekaj nižje, število aktivnih članov prav tako. Obisk zaradi izposoje na dom se je povečal za 11,3
%. V letu 2006 je Knjižnica Vojnik posebej promovirala elektronske storitve knjižnice, kar se odraža v znatno
povečanem obisku prek spleta, 42 %, v letu 2007 pa se je obisku prek spleta zvišal na 44 %.
Delež storitev na daljavo (uporaba spleta in telefonskega odzivnika) narašča v okviru načrtovanih količin in v
bodoče nameravamo rast še spodbujati.
Skupni stroški Občine Vojnik, namenjeni Knjižnici Vojnik, se iz leta 2005 do leta 2007 konstantno povečujejo
in so v letu 2007 znašali 60.579 EUR.

Tabela 34: Stroški proračuna, porabljeni v namene Knjižnice Vojnik 2005–2009

KNJIŽNICA VOJNIK

ZNESEK V EUR
2005

2006

2007

2008

2009

Poslovanje knjižnice – dotacija

40.905

37.018

38.223

85.283

68.000

Knjižno gradivo

10.798

15.769

16.020

16.020

16.500

Materialni stroški

5.501

6.284

6.336

7.260

7.255

930

0

0

788

1.494

58.134

59.071

60.579

109.351

93.249

Investicijsko vzdrževanje
Skupaj
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
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5 PRORAČUN OBČINE VOJNIK

Prihodki proračuna Občine Vojnik so v letu 2005 znašali 5.562.059,76 EUR, kar se je v letu 2006
zmanjšalo za dobrih 100.000,00 EUR, kar je zaznati tudi v letu 2008. Odhodki proračuna
so v letu 2006 narasli od leta 2005 za približno 1.000.000,00 EUR na 6.927.286,00 EUR.
Delež investicij je v letu 2005 večji zaradi večjih kapitalskih prihodkov, v letu 2006 je delež investicij
večji zaradi najetja kredita za poplačilo investicij v izgradnjo osnovnih šol. Tudi v letu 2008
se je višina odhodkov povečala na 7.544.665,73 EUR, predvsem zaradi zagotavljanja lastnih deležev
pri investicijah sofinanciranih iz Evropskih skladov, hkrati pa so pri odhodkih vidna interventna
sanacijska dela po poplavi 2007. 																					
PRIHODKI PRORAČUNA/ EUR
Skupaj prihodki
davčni prihodki
nedavčni prihodki
kapitalski prihodki
prejete donacije
transferni prihodki
CELOTNI ODHODKI
ODHODKI PRORAČUNA ZA INVESTICIJE
delež za investicije
OBČINSKA UPRAVA, KS, INŠPEKTORAT (računalniška oprema, pohištvo, …)
DRUŽBENE DEJAVNOSTI skupaj
osnovne šole
vrtci
kultura (kulturni prostori, spomeniki ...)
šport
KOMUNALA skupaj
ceste, cestni promet
kanalizacija, čistilne, naprave
pokopališče
ravnanje z odpadki – odlagališča
oskrba z vodo
urejanje krajev
javna razsvetljava
UREJANJE PROSTORA
OBČINSKO PREMOŽENJE
nakupi zemljišč
poslovni prostori, stanovanja
POŽARNA VARNOST
CIVILNA ZAŠČITA
GOSPODARSTVO (Obrtna cona, drobno gospodarstvo)
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik 2005–2009.
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2005

2006

Tabela 35: Proračun Občine Vojnik
2007

2008

2009

5.562.059,76

5.415.882,16

6.015.130

7.261.338

7.123.926

2.280.879,65

2.536.938,74

4.387.857

4.615.898

4.871.323

307.102,32

573.109,66

491.819

669.684

551.656

1.112.201,64

508.362,54

398.319

376.882

32.158

3.588,72

1.251,88

46.297

12.668

1.100

1.858.287,43

1.796.219,33

690.839

1.586.205

1.667.689

5.962.456,00

6.927.286,00

5.780.925

7.544.666

7.256.808

3.061.860,62

3.638.359,33

1.912.080

3.414.444

2.833.896

51,35

52,52

33,08

45,26

39,05

10.912,42

20.796,64

21.361,00

51.620

10.584

1.682.430,20

2.179.892,69

739.735,00

989.870

580.108

1.610.224,42

2.109.207,40

508.916,00

826.606

554.832

16.691,70

7.861,79

51.680,00

0

20.000

5.211,08

5.969,50

134.469,00

141.065

4.570

50.303,00

56.854,00

44.670,00

22.199

706

477.201,00

781.442,00

841.270,00

1.625.623

1.779.938

147.589,00

322.233,00

500.653,00

303.443

521.030

209.750,00

227.479,00

103.546,00

599.704

753.048

42.185,00

28.514,00

80.930,00

0

0

20.086,00

53.404,00

62.674,00

37.786

56.203

57.591,00

147.088,00

91.395,00

679.580

439.601

0,00

0,00

735,00

0

8.712

0,00

2.724,00

1.337,00

5.110

1.344

38.235,00

47.263,00

82.590,00

49.206

45.584

793.870,00

185.247,00

10.992,00

81.546

105.445

773.277,00

182.034,00

0,00

61.646

39.085

20.593,00

3.213,00

10.992,00

19.900

66.360

36.722,00

128.810,00

100.920,00

49.673

53.470

22.490,00

12.519,00

5.821,00

11.830

7.513

0,00

282.389,00

109.391,00

555.076

251.254
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Graf 1: Grafični prikaz odhodkov izvrševanja proračuna za leto 2006
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.

Graf 2: Realizacija odhodkov proračuna 2008
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
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Odhodki Občine Vojnik, namenjeni za družbene dejavnosti, so prevladujoči v proračunu. V letu 2006 so
znašali 56,7 % vseh odhodkov, v letu 2008 pa skoraj 16 % manj.
Za investicije na področju družbenih dejavnosti se je v letu 2009 porabilo 580 tisoč EUR. Ministrstvo za
kulturo je že v letu 2008 financiralo obnovo graščine Socka, za katero se je del obveznosti (4.570 tisoč EUR)
poravnal v letu 2009, prejeta sredstva v letu 2008 so bila rezervirana na skladu posebej za ta namen. Za
izgradnjo Osnovne šole v Vojniku so bile v letu 2009 poravnane zadnje obveznosti: za izgradnjo v višini 110
tisoč EUR in plačano 5,5 tisoč EUR za najet dolgoročni kredit. Za prizidek k Osnovni šoli na Frankolovem so
se v letu 2009 poravnale obresti za najeti kredit v višini 12,2 tisoč EUR. Obveznosti za zgrajeni večnamenski
prostor v Novi Cerkvi in adaptacijo stare šole so se v letu 2009 poravnale v celoti v višini 400 tisoč EUR, obresti
za najeti kredit iz leta 2008 so bile poravnane v višini 22 tisoč EUR. Za izgradnjo telovadnice v Vojniku je
bila v letu 2009 poravnana delna obveznost (4 tisoč EUR) za izdelan idejni projekt. Prav tako so bile v letu
2009 poravnane obveznosti za izdelavo idejnega projekta širitve in rekonstrukcije Vrtca Mavrica Vojnik in del
stroškov izdelave projektne dokumentacije.
Gospodarstvo s turizmom predstavlja 2,49 % proračuna 2007, kar je dobrih 40 % manj kot leta 2006, v letu
2008 pa so se odhodki za gospodarstvo s turizmom zvišali na 7,91 %, kar je bilo pričakovati zaradi Obrtnoposlovne cone Arclin.
Sredstva na področju gospodarstva s turizmom so bila v letu 2006 porabljena v višini 39.225 EUR, v letu 2007
so odhodki dosti nižji. Predvsem gre to na račun investicije v Obrtno-poslovno cono Arclin. Že v letu 2006
se je pričela izgradnja komunalne infrastrukture Obrtno-poslovne cone v Arclinu. Sredstva so se v proračunu
planirala skladno s pogodbo z RRA, vendar pa smo bili v letu 2007 uspešni pri prijavi na razpis za sofinanciranje
komunalne opremljenosti cone. Dela so se pričela šele konec leta 2007, zato sredstva za investicijo, ki jo vodi
občina, prenašamo v leto 2008. Zaradi kasnejšega pričetka izvajanja del so se odobrena sredstva na razpisu
za leto 2007 prenesla v leto 2008.
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Vojnik in razpisa so bila porabljena v letu 2008
sredstva subvencij v gospodarstvu v višini 17 tisoč EUR in so se namenila za samozaposlitve, naložbe v tehnična
znanja, pridobitev in podaljšanja standardov, prve udeležbe na sejmu in pridobitev projektne dokumentacije.
Višina sredstev, ki smo jih namenili za turistično promocijo, sodelovanje v raznih publikacijah, pomoč pri
organizaciji pustnega karnevala, sofinanciranje programov s področja turizma ter financiranje stroškov
delovanja e-točke, je znašala 20,4 tisoč EUR.
Za kmetijstvo je bilo v letu 2007 in v letu 2008 namenjenih 1,2 % proračuna.
Izrazit poskok z 0,07 % v letu 2006 predstavljajo odhodki za elementar, v letu 2007 kar 3,74 %, kar je posledica
poplav septembra 2007. V letu 2008 so se odhodki že počasi normalizirali na 2,63 %.
V letu 2008 so se sredstva elementarja porabila za sofinanciranje prevozov pitne vode v višini 2,8 tisoč EUR,
kar je skoraj tri četrtine manj kot lani. Sredstva sanacije po neurju so bila porabljena le v višini 30,7 % oz. 196
tisoč EUR za sanacijo cest in plazov. Za ta namen je bila tudi oblikovana in porabljena proračunska rezerva v
višini 65 tisoč EUR.
V letu 2007 smo poleg sredstev, zagotovljenih lastnih virov, prejeli tudi od države (153 tisoč za plazove in
27 tisoč za ceste) ter z zbiranjem donatorskih sredstev na posebnem računu. Skupna poraba za sanacijo je
skupaj z rezervo in s sredstvi, ki smo jih zagotovili krajevnim skupnostim, znašala 319.952 EUR.
V letu 2008 smo prejeli le del planiranih sredstev od Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo po neurju v
višini 241 tisoč EUR, donatorska sredstva na posebnem računu so bila zbrana v višini 10,2 tisoč EUR. Z izvedbo
planiranih sanacij se je ustavilo zaradi sklepa o odobritvi sredstev s strani ministrstva. Sredstva za sanacije po
neurju, ki jih je občina namenila krajevnim skupnostim, so izkazane tudi v poročilih krajevnih skupnosti Nova
Cerkev in Frankolovo v višini 9,7 tisoč EUR.

47

Sredstva elementarja so se v letu 2009 porabila za sofinanciranje prevozov pitne vode v višini 7 tisoč EUR.
Sredstva sanacije po neurju so bila porabljena v višini 76,6 % oz. 424 tisoč EUR za sanacijo cest in plazov. V
letu 2009 smo prejeli 394 tisoč EUR od Ministrstva za okolje in prostor (MOP) za sanacijo po neurju, predvsem
za sanacijo plazov (Bucksteg – Hrenova, ob cesti Frankolovo–Črešnjice – lokacije 3, 4 in 5, Bezovica – Kračun,
Hrenova 3). V skladu s pogodbo MOP-a je bila opravljena sanacija Ceste ob Hudinji in plazu Kotnik – Socka,
sredstva s strani ministrstva pa še niso bila nakazana, zato tudi obveznost ni bila poravnana. Za ta namen je
bila tudi oblikovana in porabljena proračunska rezerva v višini 74 tisoč EUR.
Odhodki kmetijstva so v letu 2006 bili v višini 87.631 EUR. Največji delež se je namenil za urejanje zemljišč
(subvencije za ohranjanje kmetijskih površin in odpravljanje zaraščanja), za subvencije v živinoreji in
preventivne ukrepe, za umetno osemenjevanje krav, veterinarsko dežurno službo in sofinanciranje zbiranja
mleka in subvencije za obresti za kredite, izobraževanje kmetov, javna dela. V letu 2007 pa so bili v višini 71.474
EUR, in sicer smo za ukrepe sofinanciranja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu,
sprejetega za programsko obdobje 2007–2013, namenili 60.329 EUR. Sredstva so bila namenjena ukrepom:
sofinanciranja naložb v posodobitev kmetijskih gospodarstev, varstva tradicionalnih krajin in stavb, dela
zavarovalnih premij. Del sredstev v višini 11.145 EUR pa smo namenili za projekte Lokalne akcijske skupine in
Društva Raznolikost podeželja, sofinanciranje obresti kreditov in sofinanciranje dežurne veterinarske službe
ter osemenjevanja; te obveznosti se nanašajo na pogodbene obveznosti programskega obdobja 2004–2006.
V letu 2008 je Občina Vojnik namenila kmetijstvu sredstva v višini 88,4 tisoč EUR oz. v višini 89 % od načrtovanih.
Ukrepi so se sofinancirali na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, sprejetega za
programsko obdobje 2007–2013; sredstva so se namenila za sofinanciranje naložb v posodobitev kmetijskih
gospodarstev, sofinanciranje zavarovalnih premij ter sofinanciranje dopolnilnih dejavnost, sofinanciranje
aktivnosti društev s področja kmetijstva (pogoj: društvo mora imeti sedež v občini Vojnik ali vključene člane iz
naše občine). Del sredstev se je namenil za projekte Lokalne akcijske skupine – Društvo Raznolikost podeželja
(članarina, upravljanje KGZS). Sofinanciramo tudi izvajanje programa Leader – zagotavljanje sofinanciranja
dela pomoči pri projektih, pomembnih za širši razvoj podeželja.
V letu 2008 se je zaključilo sofinanciranje obresti za najete kredite. Iz plačanih pristojbin za vzdrževanje
gozdnih cest so se namenila sredstva za ta namen.
Sredstva za kmetijstvo so v letu 2009 bila porabljena v višini 30 tisoč EUR oz. v višini 72 % in so se v primerjavi
z letom 2008 znižala za 67 %. Ukrepi so se sofinancirali na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, sprejetega za programsko obdobje 2007–2013; sredstva so se namenila za sofinanciranje in
izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti,
poti v trajnih nasadih na kmetiji), sofinanciranje aktivnosti društev s področja kmetijstva. Del sredstev se je
namenil za projekte Lokalne akcijske skupine – Društvo Raznolikost podeželja (članarina, upravljanje KGZS).
Sofinanciramo tudi izvajanje programa Leader – zagotavljanje sofinanciranja dela pomoči pri projektih,
pomembnih za širši razvoj podeželja. Izdelana je bila strokovna naloga za potrebe namakanja zemljišč za
hmeljarstvo. Za kmete je bil izveden osnovni računalniški tečaj.
V letu 2006 je bilo porabljenih za področje urejanja prostora 57 tisoč EUR, v letu 2007 102 tisoč EUR in v letu
2008 76 tisoč EUR. V letu 2007 je poraba na tem področju tako za 41,2 % večja v primerjavi s predpreteklim
letom. Večji del sredstev se je porabil za občinski prostorski načrt in projekte protipoplavnih rešitev. Odhodkom
kot so stroški zavetišča za živali, geodetske storitve, cenitve in ostalo, so se namenjala sredstva v podobni
višini kot v predhodnem letu.
Tudi v letu 2008 je bila polovica teh sredstev namenjena za izdelavo občinskega prostorskega načrta, ki je
sedaj v zaključni fazi. Preostala sredstva so se namenila za geodetske storitve, cenitve, delovanje prostorskega
informacijskega sistema občine in stroške zavetišča za živali, kateri iz leta v leto naraščajo.
V proračunu smo v letu 2009 za urejanja prostora namenili 59 tisoč EUR. Za izdelavo prostorskega plana
je bilo porabljeno 33,8 tisoč EUR, za izdelavo podrobnega prostorskega načrta »Vojniška Gmajna« je bilo
porabljeno 11,7 tisoč EUR, za tekoče delovanje geodetskih evidenc je bilo namenjeno 8,2 tisoč EUR. Vsako
leto pa se povečujejo odhodki za plačilo zavetišča za živali, ti so v primerjavi z letom 2008 porastli za 20 %.
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Na proračunske odhodke, namenjene Občinskemu svetu, ki znašajo okoli 1,6 % proračuna, se nanašajo
odhodki za: sejnine za občinski svet; sejnine odborov in komisij ter predsednike krajevnih skupnosti in sejnine
za svete krajevnih skupnosti; občinski svet je tudi v tem letu potrdil prejemnike občinskih priznanj in grbov, za
kar so se zagotovila sredstva na tem področju; občinsko glasilo Ogledalo; izvedbo lokalnih volitev; financiranje
političnih strank, članarino v Skupnosti občin Slovenije in pričetek izdelave razvojnega programa občine.
Za delovanje nadzornega odbora je v letih 2007 in 2008 letno bilo porabljenih 2 tisoč EUR za sejnine odbora
in preglede dokumentacije v skladu s programom dela.
Poleg stroškov, povezanih z delom župana, se s področja župan namenjajo sredstva za župana, podžupana
in reprezentanco.
Odhodki za delovanje občinske uprave – splošne zadeve v letu 2006 so znašali 436,070 EUR, v letu 2007
458 tisoč EUR, v letu 2008 pa že kar 560 tisoč EUR ter vključujejo: plače zaposlenih; razne storitve; stroške
računovodske službe, telefon in poštne storitve, vzdrževanja računalnikov in programov, avtorske pogodbe,
odvetniške storitve, študentski servis, delo po pogodbah za delovanje uprave – čiščenje, civilno zaščito,
zdravniške preglede, varstvo pri delu, ekološki otok in ostale storitve; stroške notranje revizije za opravljen
revizijski pregled v skladu s pogodbo z zunanjim revizorjem; stroške pisarniškega materiala; stroške službenega
vozila (bencin, redno vzdrževanje, zavarovanje, registracija); ostale materialne stroške: tekoče vzdrževanje
računalniške opreme in drugih osnovnih sredstev, drobni inventar, časopis in strokovna literatura, zavarovalne
premije, izobraževanje, varovanje objekta, materialni stroški občinske stavbe, …
V letu 2008 so bile izredne investicije nakup novega službenega vozila, računalniške opreme in licenc,
programov ter vlaganja v občinsko stavbo v vrednosti 51 tisoč EUR.
Odhodki občinske uprave – finance zajemajo plačilo zamudnih obresti in obresti za kratkoročni likvidnostni
kredit.
Občina je v letu 2008 imela sklenjeni dve kratkoročni pogodbi za zagotavljanje likvidnosti; prva pogodba
za okvirni kredit je bila sklenjena v višini 5 % proračuna za uravnavanje časovno neusklajenih prilivov in
odlivov, druga pa se je nanašala za premoščanje evropskih sredstev za investicije, ki so sofinancirane iz virov
EU, za čas od plačila investicije do nakazila teh sredstev. Stroški obresti za omenjena kredita so znašali 21,6
tisoč EUR. Stroški v višini 9,8 tisoč EUR se nanašajo na provizijo pri pologu in dvigu gotovine, provizijo pri
razporejanju javnofinančnih prihodkov, provizijo pri pobiranju komunalnih taks. Sredstva rezervnega sklada
so bila oblikovana v višini 65.000 EUR (1,5 % primerne porabe občine v letu 2008) in bila v celoti porabljena
za odpravo posledic neurja (september 2007 in avgust 2008). Poročilo o porabi je priloga k zaključnemu
računu.
Odhodki, namenjeni komunali, so v letu 2006 znašali 16,8 %, v letu 2007 so se povišali na 21,11 %, kar pomeni,
da je bil proračunski delež investicij v komunalo v letu 2007 višji za 25 %. V letu 2008 je na področju komunale
bil velik preskok, saj so bili odhodki realizirani v višini 76 % in so za 72,7 % večji kot v letu 2007 za celotno
področje komunale. Odhodki za skupno komunalno rabo – tekočo komunalno rabo so bili realizirani v višini
481 tisoč EUR, kar je za 15,6 % več kot v letu 2007. Za vzdrževanje asfaltnih cest se je namenilo 134 tisoč EUR,
za vzdrževanje makadamskih cest se je skupaj s krajevnimi skupnostmi namenilo 50 tisoč EUR, stroški zimske
službe so znašali 89 tisoč EUR. V letu 2008 se je zaključilo z obnovo Jančarjeve in Škoflekove ulice. Porabljena
niso bila planirana sredstva za zamenjavo javne razsvetljave, katero bomo financirali postopoma, prvotno
pa se bo izvedla v KS Vojnik. V primerjavi z letom 2007 so zelo porasli stroški odvoza kosovnih odpadkov iz
ekoloških otokov Nova Cerkev in Frankolovo (neustrezen nadzor – odpadke so vozili iz več sosednjih občin),
zato je bila sprejeta odločitev, da se z marcem tega leta ta zbirna centra zapreta.
Odhodki za investicijska vlaganja v komunalo so bili v letu 2008 realizirani v višini 1.625 tisoč EUR oz. 72 %
planiranih in so v primerjavi z letom 2007 višji za 102 %.
Iz sredstev Evropske skupnosti so se sofinancirale naslednje investicije:
- rekonstrukcija ceste Frankolovo–Črešnjice;
- izgradnja kanalizacije v Vojniku (ob protipoplavnih ukrepih);
- izgradnja vodovoda Vojnik–Tomaž, Male Dole.
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Sredstva SVLR, ki jih dobimo kot dodatna investicijska sredstva po Zakonu o financiranju občin, so se namenila
za izgradnjo vodovoda Stražica, Zabukovje, Straža.
Namenila so se sredstva tudi za naslednje investicije:
- izgradnjo kanalizacije zahodno od šole v Novi Cerkvi;
- izgradnjo kanalizacije ob desnem bregu Hudinje v Vojniku;
- izgradnjo kanalizacije na Konjskem, kar je po pogodbi financiralo podjetje Contraco;
- izgradnjo vodovoda Lešje;
- izgradnjo vodovoda Novake–Razdelj.
V vseh treh krajevnih skupnostih je bilo izvedeno asfaltiranje cest.
V letu 2008 so bile poravnane obveznosti za izdelane projekte za rekonstrukcijo mostu v Višnji vasi (delno),
za projekt križišče - priključek »Fegy«, za projekt posodobitve cestnega odseka Gradišče, za projekt ureditve
priključka nasproti Spara, za projekt ureditve parkirišč okoli občinske stavbe, za projekt meteornega kanala –
odvod zalednih voda na desnem bregu Hudinje, za idejno zasnovo suhega zadrževalnika na potoku Tomaž,
za projekt kanalizacija Cesta talcev, za projekt odvajanja odpadnih vod iz naselja Frankolovo.
Sredstva okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, za katero se je v letu 2007 oblikoval sklad, so se
delno porabila za izgradnjo kanalizacije v Vojniku ob Hudinji in izgradnjo kanalizacije v Arclinu. Preostanek
sredstev iz 2007 in pobrana okoljska dajatev v letu 2008 v višini 145 tisoč EUR sta oblikovana na omenjenem
skladu.
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov v višini 38 tisoč EUR je bila v celoti namenjena za izgradnjo
RCERO.
Odhodki za področje komunale so bili v letu 2009 realizirani v višini 84,5 %. Odhodki za skupno komunalno
rabo – tekočo komunalno rabo so bili realizirani v višini 444 tisoč EUR:
- za vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest se je namenilo 110 tisoč EUR;
- stroški zimske službe, ki jo izvaja občina, so znašali 97 tisoč EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za
83 %;
- postavitev odbojnih ograj (Male Dole, Ivenca, Hrenova, Trnovlje, Cesta ob Hudinji);
- vzdrževanje mostov (Lemberg–Hrenova, Kapla–Višnja vas, brv čez Hudinjo);
- vzdrževanje prometne signalizacije (največji strošek predstavlja horizontalna signalizacija);
- stroški električne energije za javno razsvetljavo 56 tisoč EUR in del stroška (60 tisoč EUR) zamenjave javne
razsvetljave v KS Vojnik z varčnimi svetilkami;
- odvoz kosovnih odpadkov v višini 40 tisoč EUR zajema stroške odvoza odpadkov za tri mesece iz zbirnih
centrov Nova Cerkev in Frankolovo ter stroške čistilne akcije;
- sofinanciranje izgradnje individualnih malih čistilnih naprav (od 20 tisoč EUR je bilo porabljenih le 4,5 tisoč
EUR – na razpis prijavili za izgradnjo le 3 čistilne naprave);
- strošek vzdrževanje hidrantov je znašal 4,5 tisoč EUR;
- za urejanje krajev (cvetličenje, novoletna krasitev, čiščenje ulic) se je namenilo 28 tisoč EUR.
Odhodki za investicijska vlaganja v komunalo so bili v letu 2009 realizirani v višini 1.780 tisoč EUR oz. 82,7 %
načrtovanih in so v primerjavi z letom 2008 večji za 9 %.
Iz sredstev Evropske skupnosti so se sofinancirale naslednje investicije:
- nadaljevanje rekonstrukcije ceste Frankolovo–Črešnjice (187 tisoč EUR);
- izgradnja kanalizacije v Vojniku (ob protipoplavnih ukrepih);
- izgradnja vodovoda Vojnik–Tomaž, Male Dole (380 tisoč EUR).
Sredstva SVLR, ki jih dobimo kot dodatna investicijska sredstva po Zakonu o financiranju občin, so se namenila
za izgradnjo vodovoda Vojnik – Tomaž, Male Dole.
Na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest so bile poravnane obveznosti za asfaltirane
ceste v letu 2008 v višini 259 tisoč EUR, zaključek rekonstrukcije ceste Frankolovo – Socka (katera je bila v
preteklih letih sofinancirana iz sredstev SVLR – obveznost v tem letu še 69 tisoč EUR) ter izdelan projekt
hodnika za pešce ob Ulici Stanka Kvedra.
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Na področju investicij zbiranja in ravnanja z odpadki je bil delno (40 tisoč EUR) poravnan znesek nakupa
zemljišča za izgradnjo zbirnega centra v Vojniku ter iz sredstev okoljske dajatve financirana izgradnja CERA v
Celju.
Investicije na področju oskrbe z vodo so bile poleg zaključka izgradnje vodovoda Vojnik–Tomaž, Male Dole,
tudi pri izgradnji vodovoda Stražica (32 tisoč EUR) in vodovoda »Vojniška Gmajna« (20 tisoč EUR).
Za namen ravnanja z odpadno vodo so bili najpomembnejši izdatki za naslednje investicije:
- izgradnja kanalizacije v Novi Cerkvi v smeri Uršt (64 tisoč EUR);
- izgradnja kanalizacije v Arclinu ob Cesti talcev (64 tisoč EUR), ki je bila financirana iz okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
- iz okoljske dajatve je bila financirana tudi izgradnja kanalizacije Pot na Dobrotin v višini 156 tisoč EUR;
- kanalizacija ob protipoplavnih rešitvah ob Hudinji v Vojniku je bila financirana iz treh virov (MOP – 44 tisoč,
kohezija – 118 tisoč EUR, okoljska dajatev 66 tisoč EUR);
- izgradnja kanalizacije »Vojniška Gmajna« v višini 51 tisoč EUR;
- nakup zemljišča za čistilno napravo Frankolovo (57 tisoč EUR) ter izdelava projektov za kanalizacijo na
Frankolovem (18 tisoč EUR);
- izgradnja kanalizacije na desnem bregu Hudinje v višini 23 tisoč EUR;
- prevezava kanalizacije od blokov v Vojniku proti črpališču.
Iz investicijskih sredstev urejanja krajev je bila zmontirana streha nad brvjo v Vojniku v višini 8,7 tisoč EUR.
Sredstva za stanovanjsko gospodarstvo in poslovne prostore so bila v letu 2006 porabljena v višini 865.882
EUR, kar predstavlja 88,4 % sredstev, namenjenih za to področje, v letu 2008 pa v višini 133 tisoč EUR oz. 63,8
% načrtovanih za to področje. Sredstva za občinsko premoženje v letu 2007 so se porabila v višini 185 tisoč
EUR, kar je malenkost manj kot leto poprej.
Investicijski odhodki po posameznih krajevnih skupnostih v letu 2008 so sledeči:
KS Vojnik: izdelava projektov za mrliško vežico v Vojniku, nakup zemljišča za parkirišče pri zdravstvenem
domu ter zemljišča v okviru OPC Arclin in sredstva za nujno vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj.
KS Nova Cerkev: razširitev pokopališča Nova Cerkev.
KS Frankolovo: del obveznosti za razširitev pokopališča Črešnjice (preostanek izvedenih del bo poravnan v
tem letu) in vzdrževanje stanovanj.
Poleg investicijskih odhodkov so se namenila sredstva za tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine, plačilo
provizije za upravljanje s stanovanji podjetju Supra stan, odplačilo kredita za rekonstrukcijo stanovanj na
Celjski cesti 19 v Vojniku.
Odhodki za gospodarstvo s turizmom so bili v letu 2009 realizirani v višini 277 tisoč EUR. Glavni odhodek je
namenjen investiciji v Obrtno-poslovni coni Arclin. Občina je morala na podlagi pogodbe o sofinanciranju
izgradnje cone z Regionalno razvojno agencijo Celje (RRA Celje) zagotoviti 126 tisoč EUR, 125 tisoč EUR
pa je bilo porabljenih še za izgradnjo križišč in cest v sklopu cone; to investicijo je vodila občina in je bila
sofinancirana iz sredstev Evropske skupnosti. Občina sofinancira RRA Celje z namenom, da izvaja naloge, ki
vzpodbujajo regionalni razvoj in ki so v javnem interesu v Savinjski regiji. Prav tako sofinanciramo Območno
razvojno partnerstvo za območje »Osrednjo celjsko« (ORA), ki opravlja naloge in stroške za pripravo
izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa.
Višina sredstev, ki smo jih v letu 2009 namenili za turistično promocijo, sodelovanje v raznih publikacijah,
pomoč pri organizaciji pustnega karnevala, sofinanciranje programov s področja turizma ter financiranje
stroškov delovanja e-točke, je znašala 15,5 tisoč EUR.
Celotni odhodki za Medobčinski inšpektorat občin Dobrna, Vitanje, Vojnik, Zreče, katerega poslovanje se vodi
v Občini Vojnik, v letu 2006 znašajo 27.011 EUR. V letu 2007 so znašali 79,5 tisoč EUR, od tega so ostale občine
sofinancirale 79,7 tisoč EUR, Vlada RS za lokalno samoupravo pa 7,3 tisoč EUR. Odhodki so se v primerjavi z
letom poprej povečali za 127,8 %, zaradi priključitve treh novih občin, zaradi česar v sklopu našega proračuna
zagotavljamo sredstva za plačo še enega inšpektorja in enega redarja; stroške obeh dobimo povrnjene v celoti
od treh novih pridruženih občin. Odhodki zaposlene inšpektorice odpadejo na Občino Vojnik v višini 43 %
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vseh odhodkov, ostalo sofinancirajo občine Zreče, Dobrna in Vitanje. V letu 2008 pa 88,4 tisoč EUR, od tega
so ostale občine sofinancirale 71,8 tisoč EUR, Vlada RS za lokalno samoupravo pa je v letu 2008 sofinancirala
za leto 2007 7,3 tisoč EUR. V skupni občinski upravi Medobčinski inšpektorat so bili v letu 2008 za sedem občin
zaposleni 2 inšpektorja ter 1 redar (9 mesecev za Sl. Konjice in Oplotnico). Odhodki zaposlene inšpektorice,
ki dela za Občino Vojnik, odpadejo na nas v višini 43 % vseh odhodkov, preostalo sofinancirajo občine Zreče,
Dobrna in Vitanje, kjer omenjena inšpektorica tudi deluje. Občine soustanoviteljice Občini Vojnik ne plačujejo
samo stroškov dela in materialnih stroškov zaposlenih inšpektorjev in redarja, temveč tudi stroške vodenja in
administracije, ki jih imamo s skupno občinsko upravo.
Celotni stroški za delovanje inšpektorata so v letu 2009 znašali 155 tisoč EUR, od tega so ostale občine
sofinancirale 125 tisoč EUR, Vlada RS za lokalno samoupravo pa je v letu 2008 sofinancirala za leto 2008 8
tisoč EUR. V skupni občinski upravi je bilo v letu 2009 za sedem občin zaposlenih 5 oseb, 2 inšpektorja ter 3
redarji. Odhodki zaposlene inšpektorice in redarja, ki delata za Občino Vojnik, odpadejo na Občino Vojnik v
višini 43 % njunih stroškov. Občine soustanoviteljice Občini Vojnik poleg stroškov dela, materialnih stroškov
(telefon, izobraževanje, vzdrževanje računalnikov in računalniških programov, uniforme, drobni inventar)
in opreme (prenosni računalniki, fotoaparat) financirajo tudi stroške vodenja in administracije, ki jih imamo
s skupno občinsko upravo. Izveden je bil postopek nakupa dveh avtomobilov, ki pa zaradi dolge dobave
dokončno ni bil realiziran v letu 2009.
Celotni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti kot neposrednih uporabnikov so skladno z navodili
Ministrstva za finance vključeni v proračun občine. Odhodki krajevnih skupnosti zajemajo sredstva, ki jih
krajevne skupnosti prejmejo od občine, in sredstva, ki jih pridobijo iz lastne dejavnosti (najem grobov in
pogrebni stroški). Financirajo pa se naloge na področju zimske službe in komunale.
Na področju požarne varnosti in civilne zaščite se je leta 2006 porabilo 113.921 EUR, v letu 2007 pa 170 tisoč
EUR, od tega se je v letu 2007 porabilo za požarno varnost 153 tisoč EUR, od tega dotacije za gasilsko zvezo
in gasilska društva 49,7 tisoč EUR. V letu 2008 se je porabilo 96 tisoč EUR. Za delovanje petih gasilskih društev
in gasilske zveze se je namenilo kot v letu 2007 49,7 tisoč EUR.
Za investicije v društva se je namenilo 34,9 tisoč EUR, in sicer kot plačilo obresti za najete kredite za nakup
gasilskih avtov (PGD Socka, PGD Lemberg), za ureditev dvorišča pri PGD Vojnik, ureditev garaže pri PGD
Nova Cerkev in 10 tisoč EUR za nakup opreme gasilskih društev (prometne signalizacije).
Za namene civilne zaščite je bilo porabljenih 11,8 tisoč EUR, in sicer se je nakupila oprema (šotor, komplet za
zaporo cest in druga oprema), za refundacije plač, izobraževanja ter ostalo.
Za področje požarne varnosti in civilne zaščite se je v letu 2009 porabilo 61 tisoč EUR. Za delovanje petih
gasilskih društev in gasilske zveze se je namenilo 53 tisoč EUR. Posebnih investicijskih sredstev za gasilska
društva ni bilo, poravnane so bile obveznosti za obresti od najetih kreditov.
Na postavki civilne zaščite je bilo v letu 2009 porabljenih 7,5 tisoč EUR za vzdrževanje siren (Nova Cerkev,
Frankolovo, Vojnik), refundacije plač, izobraževanja, pogodbe, sklenjene z društvi (potapljaško, kinološko,
radioamaterji).
Odhodki za delovanje režijskega obrata v letu 2007 znašajo slabih 96 tisoč EUR, v letu 2008 pa 15,6 tisoč
EUR. Največji strošek predstavljajo stroški plač za v povprečju 4,5 redno zaposlene delavce in v povprečju
3,5 delavce, vključene preko programa javnih del. Sredstva so se namenila tudi za delo preko študentskega
servisa in druge materialne stroške, ki nastanejo pri delu na področju komunale in družbenih dejavnosti.
Odhodki za delovanje režijskega obrata v letu 2009 znašajo slabih 115,6 tisoč EUR. Največji strošek predstavljajo
stroški plač za v povprečju 4,5 redno zaposlene delavce in v povprečju 3,5 delavce, vključen preko programa
javnih del. Sredstva so se namenila tudi za delo preko študentskega servisa in druge materialne stroške, ki
nastanejo pri delu na področju komunale in družbenih dejavnosti.
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5.1 ANALIZA ZGRAJENIH OBJEKTOV V LETIH 2005–2009
Velik del sredstev, namenjenih prometni infrastrukturi, je šel samo za vzdrževanje asfaltnih in makadamskih
cest ter zimsko službo. V letih od 2005 do 2007 se je asfaltiralo po planu KS cest za pol milijona evrov, zgradila
se je nova cesta Frankolovo - Socka. V letu 2008 smo začeli z rekonstruiranjem vozišča v Črešnjicah, ki vodi
proti Žičam. Rekonstrukcija ceste in sanacija plazov naj bi po planu bila gotova do leta 2011. Projekt pa se
delno sofinancira iz Sklada za regionalni razvoj EU.
V občini stremimo k cilju, da čim prej zagotovimo vsem občanom, da se lahko priklopijo na javno kanalizacijo.
Tako smo jo v letih 2005–2007 zgradili približno 6 kilometrov.
Na področju investicij v komunalo so se nadaljevale investicije na področju investicijskega vzdrževanja in
gradnje občinskih cest. Zagotovljena so bila sredstva za asfaltiranje ceste v smeri na Dobrotin, Pristava–Koblek,
Novake, Vine, Hrenova, Lindek, Stražica in Zabukovje.
V občini Vojnik smo v zadnjih letih namenili precej sredstev tudi za izgradnjo vodovodov, s čimer bomo v
prihodnosti nadaljevali, saj smo proti koncu leta 2007 začeli z gradnjo novega vodovoda, ki poteka od Device
Marije, Malih Dol do Tomaža. Ta vodovod je sofinanciran iz Sklada za regionalni razvoj EU. Prav tako se je
zgradil odcep vodovoda v Lešje in Novake.
Vodovod Stražica pa smo začeli graditi leta 2008 in je že v zaključni fazi. Vodovod Stražica je sofinanciran na
podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin.
V letu 2007 so se za izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem izvajala začetna dela (projekti), v letu 2010 se
je že pridobilo gradbeno dovoljenje za čistilno napravo in kolektor Frankolovo. Na področju kanalizacij je bil
v letu 2007 zgrajen kanal 5 v Arclinu.
Največje investicije pri ravnanju z odpadno vodo so bile realizirane pri izgradnji kanalizacije v Novi Cerkvi in
kanalizacije v Arclinu.
V letu 2006 se je pričela izgradnja komunalne infrastrukture Obrtno-poslovne cone v Arclinu, za katero
so se v predhodnih letih izvajale aktivnosti spremembe statusa zemljišča, nakupa zemljišč in pridobivanja
dokumentacije. Projekt vodi Regionalna razvojna agencija Celje; v obdobju 2006–2009 pa smo sredstva
zagotavljali tudi iz občinskega proračuna.
Občina postopno uresničuje dolgoročne cilje na področju družbenih dejavnosti pri izgradnji in adaptaciji
šol in telovadnic.
Glavna investicija v letu 2007 je bila izgradnja večnamenske dvorane (telovadnice) POŠ Nova Cerkev. Vrednost
investicije je znašala 1.290.885 EUR.
Za investicijsko vzdrževanje prostora in opreme na osnovnih šolah se namenja letno ca. 40.000 EUR.
V Vojniku je bilo skupaj z Evropsko nogometno zvezo Slovenije zgrajeno nogometno igrišče z umetno travo.
Namenjeno je razvoju kakovostne nogometne šole za najmlajše.
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Tabela 36: Investicije v komunalno infrastrukturo od leta 2005 do leta 2009
OPIS DEL
OBJEKTI ZA REKREACIJO
Otroška igrala v Vojniku (šola, pri igrišču)
NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
Sanacija zidu na pokopališču v Vojniku
Obnova graščine Socka
DRUGI PROGRAMI V KULTURI
Kulturni dom Vojnik
Knjižnica Vojnik
PROGRAM ŠPORTA
Športni objekti
PROGRAM ZA MLADINO
Mladinski prostori
OSNOVNO ŠOLSTVO
OŠ Vojnik
OŠ Frankolovo
POŠ Nova Cerkev–večnamenski prostor
Adaptacija POŠ Nova Cerkev
PROMETNA INFRASTRUKTURA
Vzdrževanje asfalnih cest
Vzdrževanje makadamskih cest
Zimska služba
Oprema – (odbojne ograje itd.)
Mostovi
Vzdrževanje ulic – trgov v KS Vojnik
Vzdrževanje prometne signalizacije
Načrti in študije – ceste, pločniki
Asfaltiranje cest
Izgradnja ceste Frankolovo–Socka
Izgradnja pločnika (Nova Cerkev–šola)
Most Višnja vas
Most Zlateče
Urejanje križišča Arclin (avtobusna postaja)
Avtobusna postaja Vojnik
Avtobusna postaja Frankolovo
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Načrti in študije – Frankolovo
Izgradnja kanaliz.
Izgradnja kanaliz. Bloki

Merska
enota

m
m
m
m

m
m
m

KOLIČINA
opis

PORABLJENA SREDSTVA V EUR
2005

2006

2007

2008

2009

0

4109,1

0

0

0

0
0

0
0

131.647
125.999

21.683
119.382

0
4.570

1989,32
566,64

536,12
0

3.999
0

0
0

0
0

51.411,38

59.202,67

48.211

22.199

706

574,46

0

0

0

0

826.239,36 1.039.776,77
747.817,2 1.008.964,34
0
26.392,69
0
0
2005
2006
118.606
66.564,65 104.326,27
23.380
13.870,79
6.116,08
390.948
2.945.383,27 130.678,89
150
0,00
2.034,60
Vzdrževanje
2.822,63
3.723,97
Vzdrževanje
0,00
189,37
Vzdrževanje
11.550,83
13.471,72
100
693,54
10.160,07
Po planu KS
115.532,81 125.938,73
1000
0,00 143.310,80
80
0,00
11.356,12
Projekt
0,00
0,00
Izgradnja
0,00
0,00
Izgradnja
0,00
19.279,17
0,00
2.704,06
Izgradnja
37.196,35
0,00

164.923
34.217
318.505
5.133
2007
145.323
8.434
35.822
4.111
6.475
0
16.574
8.529
253.671
152.489
65.257
8.307
24.074
0
0
0

95.628
38.697
664.820
3.856
2008
137.541
12.991
62.629
6.407
10.688
67.246
16.710
26.184
8.998
2.760
0
6.128
0
0
0
0

116.085
12.219
348.111
74.417
2009
103.202
7.345
97.330
4.820
10.430
0
26.934
5.400
258.792
69.361
0
0
0
0
0
0

4.581,87
199.138,03
0,00

7.836,44
203.135,37
3.850,78

0
85.114
5.411

0
592.536
0

0
658.285
0

0,00

0,00

2.667

0

1.058

Izgradnja čistilnih naprav

2.318,67

5.359,12

156

0

75.064

Projekt občin Savinjske regije – čiščenje
odpadnih voda

5.305,88

12.836,95

13.689

7.168

18.641

11.990,95
44.647,70
1.043,30
1.373,00
896,52
0
0
0
0

4.877,11
71.496,93
0,00
4.263,07
751,21
7.492,20
26.779,10
33.424,83
4.475,91

0
47.890
0
587
506
6.952
4.374
1.459
439

15.900
450.198
0
0
0
0
8.411
0
153.742

7.056
380.321
0
0
0
0
0
0
31.856

395,40

33.111

0

0

0,00
0
0

11.054
0
0

0
51.313
0

0
0
19.895

m

Projekti
5644
Projekti

Izgradnja infrastrukture izven urejenih območij

VODOVODNO OMREŽJE
Načrti in študije
Vodovod Male Dole
Vodovod Višnja vas
Vodovod Frankolovo
Vodovod Črešnjice
Vodovod Vojnik hrib »Devica Marija«
Vodovod Novake–Razdelj
Vodovod Hrenova (2. faza)
Vodovod Stražica, Zabukovje, Straža

m

m
m

5500
Projekti
Vzdrževanje
Izgradnja
1500
800

m

2330

Izgradnja infrastrukture
– po lokacijskem načrtu (coni 8, 9)
Vodovod Črešnjice
Vodovod Lešje
Vodovod Vojniška Gmajna

Projekti

0
0
0

Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
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5.2 ZADOLŽITEV OBČINE VOJNIK
Stanje zadolženosti občine in možnosti za najem kredita.
Občina se lahko zadolži v višini, da odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže 8 % realiziranih
prihodkov iz bilance občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in
transferne prihodke za investicije.
Tabela 37: Obseg možne zadolžitve

OBSEG MOŽNE ZADOLŽITVE
Skupaj prihodki v letu 2009
- donacije
- transferni prihodki za investicije
Izhodišče za zadolžitev
8 % realiziranih prihodkov

7.123.923
1.100
473.404
6.649.422
531.954

Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.

Občina se je v preteklosti zadolžila za naslednja področja:
A) osnovno šolstvo:
• Raiffeisen banka
za prizidek k OŠ Frankolovo		
• Banka Celje		
večnamenska dvorana POŠ		
			
Nova Cerkev

najet v letu 2005 v višini 292.166 EUR
najet v letu 2008 v višini 510.000 EUR

• Hypo Alpe
Adria bank		

za prizidek k OŠ Frankolovo		
za prizidek k OŠ Vojnik			

najet v letu 2006 v višini 762.873,68 EUR
najet v letu 2006 v višini 676.510,62 EUR

B) gasilstvo:
• Unicredit bank
• Banka Celje 		

avto PGD Lemberg			
avto PGD Socka			

najet v letu 2005 v višini 36.732,00 EUR
najet v letu 2003 v višini 66.767,00 EUR

V letu 2009 je bil v celoti odplačan kredit za nakup avta PGD Socka, v letu 2010 pa bo dokončno
poravnan kredit za nakup avta, namenjenega PGD Lemberg.
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Tabela 38: Predvidena odplačila kreditov v proračunskem letu 2010
Stanje
obveznosti
(glavnice) za
najete kredite
na dan 31. 12.
2009

Plan odplačila
glavnic v letu
2010

Plan odplačila
obresti v letu
2010

Glavnica in
obresti skupaj
v letu 2010

OŠ FRANKOLOVO
Raiffeisen banka

194.667

32.500

14.352

46.852

1.301.040

77.500

36.183

113.683

4.602

4.602

1.000

5.602

459.000

51.000

34.890

85.890

1.959.309

165.602

86.425

252.027

OŠ VOJNIK in FRANKOLOVO
Hypo Alpe Adria bank
PGD LEMBERG
Unicredit bank
POŠ NOVA CERKEV
(večnamenski objekt)
SKUPAJ
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
Pomemben je tudi podatek, da občina vsako leto najame likvidnosti kredit zaradi časovno neenakomerno
razporejenih prilivov v proračun in predvsem investicij, ki so sofinancirane iz proračuna Evropske skupnosti.
Sprememba Zakona o financiranju občin sedaj dopušča, da se občina lahko še dodatno likvidnostno zadolži
za investicije, katere so sofinancirane iz proračuna Evropske skupnosti, največ do višine odobrenih sredstev in
največ za obdobje do prejema sredstev.
Tabela 39: Preglednica investicij, ki so sofinancirane iz sredstev EU ali drugih virov v letih 2008–2009
Sredstva
EU
Vodovod (Male Dole–Tomaž,
Male Dole–Devica Marija)

424.809

Obrtno-poslovna cona
Arclin

337.406

Izgradnja kanalizacije ob
protipoplavnih ukrepih (kohezija)

276.031

Cesta Frankolovo–Črešnjice

286.841

Vodovod Stražica, Zabukovje,
Straža
SKUPAJ
Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
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SVLR

MOP

RRA

191.463
126.000
104.803

130.928
1.325.087

322.391

104.803

126.000

Občina

Skupaj

214.247

830.519

342.924

806.330

178.531

559.365

159.146

445.987

54.670

185.598

949.518 2.827.799

6 SWOT ANALIZA *
PREDNOSTI:

SLABOSTI:

- visok delež študentov;
- ekološka neobremenjenost kmetijskih
zemljišč;
- ohranjena naravna krajina na podeželju;
- bogata naravna in kulturna dediščina
podeželja;
- bližina večjih turističnih centrov;
- ugodna demografska struktura;
- urejena oskrba starejših;
- dobro razvita društvena dejavnost;
- razvita kulturna dejavnost;
- ohranjenost naravne krajine;
- strateška in prometna lega občine;
- bližina srednješolskih in visokošolskih
centrov;
- bližina mednarodne sejemske
dejavnosti (4 km);
- bližina avtoceste;
- reliefna razgibanost občine.

- prostorska razpršenost območja;
- slaba in nezadostna infrastruktura v
odročnih krajih;
- slabo razvit storitveni sektor;
- razdrobljenost zemljišč in majhna
povprečna površina obdelovalnih površin;
- majhno število turističnih ponudnikov in
njihova nepovezanost;
- prostorske ovire pri razvoju podjetništva;
- pomanjkanje sredstev za izvedbo
projektov;
- gost promet skozi trg Vojnika;
- nenačrtna gradnja;
- propadanje kulturne dediščine (graščine,
spomeniki);
- skromne nastanitvene zmožnosti;
- hmeljišča;
- neurejene kolesarske steze in pešpoti.

*SWOT analiza je analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats).
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PRILOŽNOSTI:

NEVARNOSTI:

- ustanavljanje novih gospodarskih con;
- uvajanje novih EKO proizvodnih procesov ter
storitev in mehkega turizma;
- povezovanje kmetij za skupno nastopanje na
trgu pod enotno blagovno znamko;
- ukrepi države in EU za spodbujanje razvoja in
obnove podeželja;
- razvoj turistične ponudbe na podeželju in
njena navezava na bližnja turistična središča;
- razvoj mikro- in malih podjetij na podeželju;
- možnosti zaposlovanja v turizmu in storitvenih
dejavnostih;
- samozaposlovanje, razvoj dopolnilnih
dejavnosti;
- povezovanje kulture, športa in rekreacije s
turizmom;
- izgradnja obvoznice;
- razvoj alternativnih možnosti za pridobivanje
energije;
- vzpostavitev mreže pešpoti, kolesarskih,
jahalnih poti;
- možnosti za dopolnilne dejavnosti na
kmetijah;
- lepota neokrnjene narave – magnet za turiste;
- možnosti dopolnilnih dejavnosti na okoliških
kmetijah (konji, gobe, mlini in žage na potokih,
domače obrti …).

- nezadostna ponudba zemljišč za razvoj
gospodarstva;
- odvisnost dodane vrednosti na kmetijah od
naravnih dejavnikov;
- propadanje kmetij in praznjenje podeželja
zaradi odseljevanja mladih;
- propadanje kulturne dediščine;
- nezainteresiranost turističnih središč za
skupno ponudbo;
- zmanjševanje sponzorstev in donacij v kulturi
in športu lahko privede do zmanjšanja števila
prireditev;
- zapiranje v svoje meje;
- povečevanje osebnega in tovornega prometa,
zaraščanje in izguba kulturne krajine;
- nadaljnje obremenjevanje okolja in slabšanje
kakovosti naravne krajine;
- onesnaževanje pitne vode;
- nenačrtna gradnja;
- goloseki in nasipi, ki povzročajo plazove;
- objekti, ki kvarijo veduto;
- črna odlagališča.
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7 zaključek
Občino Vojnik sestavljajo tri krajevne skupnosti, ki se med seboj precej razlikujejo. Specifike posamezne
krajevne skupnosti se odražajo tudi v njenih interesih, iz česar izhajajo različne razvojne potrebe. Zaradi
slednjega je priprava Dolgoročne razvojne strategije potekala ločeno za vsako KS. Na tak način smo kar
najbolje analizirali sedanje stanje ter določili prednostne razvojne možnosti in ukrepe za posamezno KS. Tudi
javne predstavitve in razprave smo organizirali za vsako posamezno KS posebej. Tako smo najbolje seznanili
krajane posamezne KS z vizijo razvoja okolja, v katerem bivajo in jim omogočili, da podajo lastne pobude za
prihodnji razvoj.
Skupina za pripravo občinske razvojne strategije je te pobude združila s pobudami, ki so jih posredovali
člani svetov KS, predsedniki občinskih odborov za posamezno področje, občinski svetniki, predstavniki
zainteresirane javnosti, strokovni občinski delavci ter člani projektne skupine. Zbrane pobude so bile številne
in tudi precej raznolike, zato je bilo njihovo umeščanje vseh v prostor zanimivo, vendar pa nemalokrat tudi
zelo naporno delo. Vizija razvoja občine, ki smo jo oblikovali, je pogosto smela, vendar po mnenju skupine za
pripravo strategije uresničljiva.
Prednostne usmeritve posameznih krajevnih skupnosti so večinoma podobne, na nekaterih področjih pa,
zaradi specifike okolja, tudi precej različne. Zaradi preglednosti in lažje izdelave bodočih akcijskih načrtov
smo prednostne ukrepe v gradivu pustili zapisane za vsako KS posebej. Poleg naštetih usmeritev so zapisana
tudi izhodišča in razvojne smernice, ki seznam prednostnih nalog smiselno dopolnjujejo.
Zavedati se je potrebno dejstva, da strategija podaja le osnovna izhodišča in da bodo prihodnje dogajanje
v občinskem prostoru vedno podrobneje določali posamezni Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN).
Strategija razvoja občine Vojnik je dokument, ki se bo v prihodnje lahko še spreminjal glede na spremenjene
okoliščine in novonastale potrebe, vendar pa je s sedanjo vsebino in načinom nastanka primerno ter legitimno
izhodišče občinski upravi in občinskemu svetu za načrtovanje bodočega razvoja občine.
Hvala vsem članom projektne skupine za ves trud, ki ste ga namenili pripravi dokumenta. Mnogi ste za ta
projekt žrtvovali veliko časa, ki bi ga lahko prebili kako drugače. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste sodelovali v
javni razpravi ali pozneje poslali pisne pripombe in predloge. Bili so nam v pomoč.
Nekaterim članom projektne skupine, pa tudi meni osebno, je žal, da je predlog za golfsko igrišče v tokratnih
razpravah naletel na tolikšen odpor, še posebej, ker občina potrebuje nek večji projekt, ki bi za sabo potegnil
tudi druge, nekoliko manjše. Vendar pa smo prisluhnili željam in mnenju množice podpisnikov, ki so
nasprotovali umestitvi golfskega igrišča v obrobje Vojnika. Dobro je, da ta prostor v bližnji prihodnosti še ne
bi bil pozidan in ga bo moč preudarno izrabiti.
Samo Kunej,
predsednik projektne skupine
za pripravo strategije
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9 PRILOGE
9.1 ANALIZA RAZPOLOŽLJIVIH POVRŠIN ZA GRADNJO
Vsota razpoložljivih površin za gradnjo

8,81 ha

Socka – obstoječe nepozidane površine in predvidene površine SS

0,64 ha

Socka – predvidene površine IG

0 ha

Frankolovo – obstoječe nepozidane površine in predvidene površine SS

1,52 ha

Nova Cerkev – obstoječe nepozidane površine in predvidene površine SS

1,44 ha

Vojnik – obstoječe nepozidane površine SS

1,31 ha

Vojnik – predvidene površine SS

0 ha

Gorečan – predvidene površine SS – novo naselje

3,4 ha

Košenina – predvidene površine SS – širitev naselja

0,5 ha

Vojnik – predvidene površine IG v Arclinu

0 ha

Vojnik – predvidene površine IG v Višnji vasi

0 ha

Vir: Interno gradivo Občine Vojnik.
Legenda:
SS - STANOVANJSKE POVRŠINE
IG - GOSPODARSKE CONE
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9.2 KRONOLOGIJA IZDELAVE DOLGOROČNE RAZVOJNE STRATEGIJE
       OBČINE VOJNIK 2010–2020
Marec 2007

– Prva javna razprava v Kulturnem domu Vojnik o razvojnem programu
občine Vojnik.

December 2007

– Samo Kunej predstavi Občinskemu svetu predlog o pripravi razvojne strategije
občine Vojnik do leta 2020.

6. 3. 2008
15. 5. 2008

– 1. seja projektne skupine za pripravo strategije v ožjem sestavu.

23. 9. 2008

– 2. seja projektne skupine za pripravo strategije v ožjem sestavu.

11. 11. 2008

– 3. seja projektne skupine za pripravo strategije v ožjem sestavu.

13. 11. 2008 in 18. 12. 2008
3. 3. 2009

– Občinski svet Občine Vojnik imenuje dodatne člane v ožjo in širšo projektno skupino.
– 4. seja projektne skupine za pripravo strategije v ožjem sestavu.

31. 3. 2009

– 1. delavnica, seja projektne skupine za pripravo strategije v širšem sestavu.

15. 4. 2009

– 2. seja projektne skupine za pripravo strategije v širšem sestavu.

26. 5. 2009

– 3. seja projektne skupine za pripravo strategije v širšem sestavu.

11. 6. 2009

– Sestanek o strategiji Občine Vojnik pri dr. Bogomirju Kovaču.

7. 7. 2009

– 4. seja projektne skupine za pripravo strategije v širšem sestavu.

16. 11. 2009

– 5. seja projektne skupine za pripravo strategije v širšem sestavu.

3. 12. 2009

– 6. seja projektne skupine za pripravo strategije v širšem sestavu.

7. 12. 2009

– Javna razprava na osnutek strategije z vizijo razvoja KS Frankolovo.

8. 12. 2009

– Javna razprava na osnutek strategije z vizijo razvoja KS Nova Cerkev.

9. 12. 2009

– Javna razprava na osnutek strategije z vizijo razvoja KS Vojnik.

1. 2. 2010

– Rok za pripombe in dopolnitve na osnutek strategije.

15. 2. 2010

– 1. seja komisije za obravnavo pripomb.

20. 4. 2010

– 2. seja komisije za obravnavo pripomb.

24. 5. 2010

– 7. seja projektne skupine za pripravo strategije v širšem sestavu.

8. 7. 2010

– Usklajevalni sestanek dela skupine za pripravo strategije v širšem sestavu.

2. 9. 2010

– 8. seja projektne skupine za pripravo strategije v širšem sestavu.

15. 9. 2010
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– Občinski svet Občine Vojnik imenuje ožjo in širšo projektno skupino.

– Potrditev DRS na Občinskem svetu Občine Vojnik.

9.3 PREDNOSTNI  UKREPI – KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO  
 	 
TURIZEM IN ŠPORT	 
o

Ureditev kolesarskih poti oziroma stez in pločnikov na relaciji Frankolovo–Vojnik.	 
Občina bo dala prednost gradnji kolesarskih poti oz. stez in pločnikov, s katerimi bo zagotovila večjo
varnost kolesarjev in pešcev.

o

Dokončanje igrišča na Frankolovem.
Z ureditvijo igrišč po celotnem območju si bo občina prizadevala, da bo krajanom omogočeno čim
bolj zdravo življenje ter hkrati s tem spodbujala tudi druženje.

o

Ureditev večnamenskega prostora v Črešnjicah v bivši POŠ Črešnjice.	 
Občina si bo prizadevala za ureditev zgoraj navedenega objekta, saj bo s tem bistveno povečala
kakovost bivanja v kraju.

o

Ureditev vinske ceste Črešnjice–Male Dole.	 
Občina bi uredila vinske poti na območju vinogradov. Takšne poti lahko postanejo del njene turistične
ponudbe.

o

Pomoč razvoju ekoturizma na kmetijah.	 
Spodbujala bo povezovanje kmetijstva in turizma tudi z vidika vzpostavljanja kooperacijskih
odnosov med kmetijskimi proizvajalci in turističnimi podjetji. Posebne možnosti vidimo v ponudbi
ekoproizvodov, ki bi jih prodajali na turističnih kmetijah in tako v okviru teh podpirali razvoj turizma.

o

Pomoč in podpora novim turističnim kmetijam.

o

Povečanje nastanitvenih zmogljivosti v okviru penzionov.	 

o

Ureditev Zidanice v Črešnjicah.	 
Občina si bo prizadevala za ureditev objekta in mu na novo definirala namembnost. Možnost vidimo
v obliki javno-zasebnega partnerstva.

 	 
KMETIJSTVO
	 
o Spodbude za ohranjanje kmečkega prebivalstva.
Kljub krizi se v nekaterih območjih razvijajo nove dejavnosti, ki krepijo ekonomski položaj podeželja in
ponujajo lokalnemu prebivalstvu možnost novih zaposlitev. Podpiralo se bo odpiranje novih delovnih
mest in razvoj obstoječih, prestrukturiranje kmetij in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
	 
o Spodbude za ekološko kmetijstvo.	 
Občina si bo prizadevala strokovno in finančno podpirati razvoj ekološkega kmetovanja.
RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
	 
o Ureditev društvenih prostorov v parku Frankolovo in izgradnja kulturnega doma na območju
centralnih dejavnosti.
Na navedenem območju si bo občina prizadevala postaviti nov, sodoben kulturni dom.
o

Ohranitev gradu Lindek.	 
Občina si bo prizadevala ustaviti nadaljnje propadanje gradu Lindek, ki je kot kulturni spomenik
pomemben objekt v občini.
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o

Izgradnja novega vrtca na Frankolovem.
Občina si bo prizadevala za izgradnjo omenjenega objekta, saj bo to bistveno zvišalo standard
prebivalcev, predvsem pa izboljšati pogoje dela z najmlajšimi.

o

Gradnja novega igrišča nad šolo.
Z ureditvijo igrišča bo občina zagotovila boljše izvajanje potrebnih šolskih vsebin s področja telesne
vzgoje, kot tudi bolj zdravo življenje krajanov.

o

Ureditev pokopališča in mrliške veže na Frankolovem in v Črešnjicah.

OKOLJE IN PROSTOR TER OSKRBA Z ENERGIJO
	 
o Širitev zemljišč, namenjenih stanovanjski gradnji ob državni (regionalni) cesti.
Občina za širitev individualnih gradenj predvidena območja, ki bodo zadostila potrebam prebivalcev.
o

Izgradnja in posodobitev širokopasovnih omrežij.
Občina si bo prizadevala za izgradnjo širokopasovnih omrežij, saj bodo zvišala standard prebivalcev.

o

Spodbude za uporabo alternativnih virov energije (manjše hidroelektrarne, fotovoltaika).
Aktivnosti našega urbanizma bodo osredotočene na ekološki trajnostni razvoj, saj potrebujemo
boljše ravnovesje med človekom in naravo. Stremeli bomo k uporabi energije z ekološkimi sistemi, ki
uporabljajo okoljsko prijazne tehnologije. Pri načrtovanju bomo poskušali zmanjšati obremenitve na
okolje ter promovirati trajnostno družbo ter slediti tujim izkušnjam realizacije trajnostno in energetsko
avtonomnih družb oziroma uvajanju sprememb za trajnostna naselja.	 

o

Izgradnja bencinske črpalke po predhodno izvedeni študiji.
Občina bo na podlagi študije, ki bo opredelila smoter in optimalno lokacijo bencinske črpalke, pričela
postopke za izgradnjo.

KOMUNALNE DEJAVNOSTI
o

o

o
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Izgradnja pločnikov in kolesarskih poti oziroma stez na relaciji: Globoče–Verpete, od vrtca v smer
Lipa.
Občina si bo prizadevala, da se v sodelovanju z državo zgradi potrebna infrastruktura ob državni
(regionalni) cesti za večjo varnost peščev in kolesarjev v prometu.	 
Asfaltiranje makadamskih cest.	 
Občina si bo prizadevala asfaltirati pomembnejše krajevne makadamske ceste, tako zaradi izboljšanja
prometne varnosti, kot zaradi lažjega in cenejšega vzdrževanja.
Izgradnja vodovodov: Stražica, Straža, Lipa nad Frankolovim, Lindek, Brdce, Beli Potok ... Izgradnja
vodovodov je strateška prioriteta občine. Z njimi bo občina zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo
vsakemu gospodinjstvu in osnovni življenjski standard prebivalcev.

9.4 PREDNOSTNI  UKREPI – KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
TURIZEM IN ŠPORT	 
							
o Ureditev kolesarskih poti oziroma stez in pločnikov.
Občina bo dala prednost gradnji kolesarskih poti oziroma stez, s katerimi bo povezala kraje na
območju in zagotovila večjo varnost kolesarjev in pešcev.
o

Pomoč razvoju ekoturizma na kmetijah.
Spodbujala bo povezovanje kmetijstva in turizma tudi z vidika vzpostavljanja kooperacijskih
odnosov med kmetijskimi proizvajalci in turističnimi podjetji. Posebne možnosti vidimo v ponudbi
ekoproizvodov, ki bi jih prodajali na turističnih kmetijah in tako v okviru teh podpirali razvoj turizma.

o

Pomoč in podpora novim turističnim kmetijam.

o

Povečanje nastanitvenih zmogljivosti v okviru penzionov.

o

Razviti konjeniški turizem proti Novi Cerkvi–Socki ob vodotokih in cestah.
Razvoj konjeništva podpiramo v želji po popestritvi turističnih storitev. Konjeniški turizem bo občina
razvijala, kjer je zaradi naravnih danosti to smiselno in so hkrati omogočene povezave z ostalimi
občinami.

KMETIJSTVO
o

Spodbude za ekološko kmetijstvo.
Občina si bo prizadevala strokovno in finančno podpirati razvoj ekološkega kmetovanja.

o

Spodbude za ohranjanje kmečkega prebivalstva.
Kljub krizi se v nekaterih območjih razvijajo nove dejavnosti, ki krepijo ekonomski položaj podeželja in
ponujajo lokalnemu prebivalstvu možnost novih zaposlitev. Podpiralo se bo odpiranje novih delovnih
mest in razvoj obstoječih, prestrukturiranje kmetij in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
o

Izgradnja centra za družbene dejavnosti.
Občina si bo prizadevala za izgradnjo vrtca, lekarne, zobozdravstvene ambulante in doma starejših.
Predvideni sta dve možni lokaciji, saj bo to bistveno izboljšalo socialni standard prebivalcev.

o

Ureditev pokopališča in mrliške veže v Novi Cerkvi.

o

Izgradnja novih avtobusnih postajališč.

OKOLJE IN PROSTOR TER OSKRBA Z ENERGIJO
o

Širitev individualne gradnje v Novi Cerkvi.
Občina za širitev individualnih gradenj predvidela določena območja, kot odziv na potrebe prebivalcev.

o

Izgradnja trgovine in nove pošte.
Občina si bo prizadevala za izgradnjo zgoraj navedenih objektov (predvideni sta dve možni lokaciji),
kar bo bistveno izboljšalo kakovost bivanja.
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o

Izgradnja in posodobitev širokopasovnih omrežij na območju.
Občina si bo prizadevala za izgradnjo širokopasovnih omrežij, saj bo ta izboljšala kakovost bivanja na
tem področju.

o

Spodbude za uporabo alternativnih virov energije (manjše hidroelektrarne, fotocelice, …).
Aktivnosti našega urbanizma bodo osredotočene na ekološki trajnostni razvoj, saj potrebujemo
boljše ravnovesje med človekom in naravo. Stremeli bomo k uporabi energije z ekološkimi sistemi, ki
uporabljajo okoljsko prijazne tehnologije. Pri načrtovanju bomo poskušali zmanjšati obremenitve na
okolje ter promovirati trajnostno družbo ter slediti tujim izkušnjam realizacije trajnostno in energetsko
avtonomnih družb oziroma uvajanju sprememb za trajnostna naselja.

KOMUNALNE DEJAVNOSTI
o

Izgradnja kanalizacij, priključenih na obstoječe in nove čistilne naprave, v skladu z aglomeracijskim
načrtom.
Varovanje in izboljšanje kakovosti okolja je nujen pogoj za prihodnji razvoj, kjer bodo pomembni
varovanje vodnih virov ter vlaganja v čistilne naprave in kanalizacijo. Izgradnja te infrastrukture je
tako za občino ena pomembnejših nalog.

o

Izgradnja kolesarskih stez oziroma poti in pločnikov: ob državni (regionalni) cesti Nova Cerkev–
Socka in Višnja vas–Dobrna.
Občina si bo prizadevala, da se v sodelovanju z državo zgradi potrebna infrastruktura ob državnih
(regionalnih) cestah za večjo varnost kolesarjev in pešcev v prometu.

o

Zagotovitev potrebnih parkirišč.

o

Asfaltiranje makadamskih cest.
Občina si bo prizadevala asfaltirati pomembnejše krajevne makadamske ceste ter s tem izboljšati
prometno varnost in zagotoviti lažje ter cenejše vzdrževanje.

o

Modernizacija državne (regionalne) ceste do Občine Vitanje.
Občina bo vztrajala, da država modernizira državno (regionalno) cesto proti Vitanju.

o

Izgradnja vodovoda Hrenova.
Izgradnja vodovodov je strateška prioriteta občine. Z njimi bo občina zagotavljala nemoteno oskrbo s
pitno vodo vsakemu gospodinjstvu in prebivalcem osnovni življenjski standard.

o

Ureditev mostov čez reko Hudinjo in Dobrnico.
Občina si bo v prihodnjem obdobju prizadevala izvesti zamenjavo mostov zaradi večje varnosti v
cestnem prometu.

LEMBERG – Prednostni ukrepi
TURIZEM IN ŠPORT
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o

Določiti namembnost graščine Lemberg.
Občina bo spodbujala dejavnosti, ki bodo usmerjene v turizem, kulturo, šport ali zdravstvo. Možnosti
so v okviru javno-zasebnega partnerstva.

o

Izgradnja igrišča severno od skladiščnega prostora gasilskega doma.
Z ureditvijo igrišč po celotnem območju si bo občina prizadevala, da bo krajanom omogočeno čim
bolj zdravo življenje ter hkrati s tem spodbujala tudi druženje.

OKOLJE IN PROSTOR TER OSKRBA Z ENERGIJO
o

Izgradnja naselja stanovanjskih hiš – Hrenova (jugozahodni del).
Občina za širitev individualnih gradenj predvideva območje Hrenove.

KOMUNALNE DEJAVNOSTI
o

Izgradnja kolesarskih stez oziroma poti in pločnikov: ob državni (regionalni) cesti v Lembergu.
Občina si bo prizadevala, da se v sodelovanju z državo zgradi potrebna infrastruktura ob državni
(regionalni) cesti ter se tako poskrbi za večjo varnost kolesarjev in pešcev v prometu.

SOCKA – Prednostni ukrepi
TURIZEM IN ŠPORT
o

Ureditev igrišča v Socki pri graščini.
Z ureditvijo igrišča po celotnem območju si bo občina prizadevala, da bo krajanom omogočeno kar
najbolj zdravo življenje ter hkrati s tem spodbujala tudi druženje.

RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
o

Nakup zemljišča in ureditev igrišča v Socki ob šoli.
Z ureditvijo igrišča bo občina zagotovila boljše izvajanje potrebnih šolskih vsebin s področja telesne
vzgoje kot tudi bolj zdravo življenje krajanov.

o

Obnova in oživitev graščine Socka.
Občina si bo prizadevala za obnovo in oživitev graščine Socka, ki je kulturni spomenik državnega
pomena v lasti države in kot takšen zelo pomemben objekt v občini. Obnova bo vsebovala vsebinski
del – namembnost kot tudi obnovitveni gradbeni del. Občina bo spodbujala dejavnosti, ki bodo
usmerjene v turizem, kulturo, šport ali zdravstvo. Možnosti so v okviru javno-zasebnega partnerstva.

OKOLJE IN PROSTOR TER OSKRBA Z ENERGIJO
o

Individualna gradnja v območjih za Koprivnikom in nad Božnikom.
Občina za širitev individualnih gradenj predvideva območje za Koprivnikom in območje za Božnikom
– SV.

KOMUNALNE DEJAVNOSTI
o

Izgradnja novih avtobusnih postajališč.
Občina si bo prizadevala, da se v sodelovanju z državo zgradi avtobusno postajališče pred trgovino
ter da s tem poskrbi za večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

o

Izgradnja kolesarskih stez oziroma poti in pločnikov: ob državni (regionalni) cesti v Socki.
Občina si bo prizadevala, da se v sodelovanju z državo zgradi potrebna infrastruktura ob državni
(regionalni) cesti, ob tem pa se zagotovi večjo varnost kolesarjem in pešcem v prometu.
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9.5 PREDNOSTNI UKREPI – KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
GOSPODARSTVO
o

Širitev Obrtno-poslovne cone Arclin proti JUGU ter ob državni (regionalni) cesti Celje–Vojnik (z
omejitvami glede poplavnih in kmetijskih območij).
Obrtno-poslovna cona v KS Vojnik bi se po potrebi širila v smeri proti jugu. Na severu je omejena s
Psihiatrično bolnišnico Vojnik. Morebitna širitev bi potekala v skladu z novimi prostorskimi načrti, ob
upoštevanju vseh omejitev in zelenih pasov med poslovnimi in stanovanjskimi območji.

TURIZEM IN ŠPORT
o

Izgradnja Športno-rekreacijskega centra Višnja vas in prestavitev nogometnega igrišča iz Vojnika.
Nogometno igrišče bi iz območja centra Vojnika prestavili na območje »Mrakotne« ali na območje
»Prekorškove njive«. Na novi lokaciji bi izgradili spremljevalne športne objekte in ostalo infrastrukturo.
Poleg nogometnega igrišča bi izgradili še druga igrišča, v skladu z interesi športnih društev in druge
zainteresirane javnosti.
Nogometno igrišče na sedanji lokaciji bi zmanjšali, obdali z atletsko stezo in v taki obliki namenili
izključno rabi OŠ Vojnik. Ob igrišču in atletski stezi bi uredili sprehajalno pot. Takšna infrastruktura je
v skladu z bližino doma starejših in vrtca.

o

Ureditev pešpoti na območju ob Hudinji.
Občina si bo prizadevala za izgradnjo pešpoti v porečju od Lemberga do Škofje vasi. Pešpoti bodo
speljane neposredno ob reki in potokih.

o

Ureditev kolesarskih stez oziroma poti na območju KS Vojnik (Vojnik–proti Šmartinskemu jezeru,
Frankolovemu in Novi Cerkvi).
Občina bo kot prednostno nalogo zgradila kolesarske steze in poti, s katerimi bo povezala večje kraje.
Kolesarska steza oziroma pot je predvidena tudi do Šmartinskega jezera.

o

Pomoč razvoju ekoturizma na kmetijah.
Občina bo spodbujala povezovanje kmetijstva in turizma tudi z vidika vzpostavljanja kooperacijskih
odnosov med kmetijskimi proizvajalci in turističnimi podjetji. Posebne možnosti vidimo v ponudbi
ekoproizvodov, ki bi jih prodajali na turističnih kmetijah in tako v okviru teh podpirali razvoj turizma.

o

Pomoč in podpora novim turističnim kmetijam.

o

Povečanje nastanitvenih zmogljivosti v okviru penzionov.

o

Ureditev vinskih poti v Malih Dolah, z navezavo v Črešnjice.
Občina bi uredila vinske poti na območju vinogradov. Takšne poti lahko postanejo del njene turistične
ponudbe.

KMETIJSTVO
o

Spodbude za ekološko kmetijstvo.
Občina si bo prizadevala strokovno in finančno podpirati razvoj ekološkega kmetovanja.

o

Spodbude za ohranjanje kmečkega prebivalstva.
Kljub krizi se v nekaterih območjih razvijajo nove dejavnosti, ki krepijo ekonomski položaj podeželja in
ponujajo lokalnemu prebivalstvu možnost novih zaposlitev. Spodbujalo se bo odpiranje novih delovnih
mest in razvoj obstoječih, prestrukturiranje kmetij in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
o
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Ustanovitev Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino.

Ustanovitev Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino bi omogočila še bolj razgibano turistično,
kulturno in športno dogajanje v občini z aktivnim sodelovanjem mladih. Skupaj s skoraj 50 društvi,
ki delujejo na različnih področjih ustvarjalnega in bogatejšega življenja naših občanov, kot tudi naših
obiskovalcev, bomo lahko zagotovili sodelovanje in tako zaželeno povezovanje za dosego celotne
vizije.
o

Določitev namembnosti graščine Tabor.
Občina bo spodbujala dejavnosti, ki bodo usmerjene v turizem, kulturo, šport ali zdravstvo. Možnosti
so v okviru javno-zasebnega partnerstva.

o

Izgradnja telovadnice s šolskim igriščem in atletsko stezo OŠ Vojnik.
Izgradnja teh objektov je prioriteta. Obstoječa telovadnica je neprimerna in slabo opremljena za
sodobno pedagoško-andragoško delo.

o

Izgradnja novega kulturnega centra z muzejem v Vojniku.
Na območju sedanjega kulturnega in gasilskega doma si bo občina prizadevala postaviti nov, sodoben
večnamenski kulturni center z muzejem.

o

Izgradnja novega gasilskega doma v Vojniku.
Gasilski dom na obstoječi lokaciji je premajhen, na preutesnjenem območju, neprimerno dostopen,
zato predlagamo gradnjo novega na drugi lokaciji, predvidoma ob državni (regionalni) cesti Vojnik
– Celje.

o

Izgradnja varovanih stanovanj za starejše občane in ureditev dnevnega varstva za starejše občane.
Občina bo v skladu z vrednotami, ki jih neguje, spodbujala gradnjo dodatne infrastrukture za starejše
občane – varovana stanovanja ter dodatne dejavnosti, kot je dnevno varstvo za starejše občane.

o

Ureditev pokopališča in mrliške veže v Vojniku.

o

Zagotoviti ustrezno primarno zdravstvo – nadaljnje delovanje Zdravstvene postaje z dovolj
številčnim in kakovostnim kadrom.
Zdravstveno oskrbo in varnost je potrebno prilagoditvi rasti prebivalstva. Potrebno je zagotoviti
dežurstva tudi konec tedna ter pediatra oziroma družinskega zdravnika.

o

Določitev lokacije centralnega avtobusnega postajališča Vojnik.
Občina bo naročila izdelavo umestitvenih študij za določitev lokacije centralnega avtobusnega
postajališča v kraju.

OKOLJE IN PROSTOR TER OSKRBA Z ENERGIJO
o

Izgradnja obvoznice:
- vzhodna varianta (nadaljnje načrtovanje po izvedbi študije),
- zahodna varianta (nadaljnje načrtovanje po izvedbi študije).
Obvoznica mimo kraja Vojnik je vedno večja nuja. Občina bo v prihodnosti naročila izdelavo študij za
vzhodno in zahodno varianto obvoznice. Po izvedenih študijah in uskladitvah si bo prizadevala, da
država zgradi obvoznico, ki bo ustreznejša.

o

Izgraditev ustrezne, okolju prijazne prometne povezave med Celjem in Vojnikom. Vojnik bo čez
nekaj let povezan s Celjem, zato je potrebno zagotoviti zadovoljivo prometno infrastrukturo, ob kateri
se bodo gradili poslovni objekti.

o

Prenova starega trškega jedra.
Po izgradnji obvoznice bomo s prenovo starega trškega jedra oživili trg z namestitvenimi kapacitetami,
dobro domačo gostilno, s pekarno in z butičnimi prodajalnami z ekoproizvodi. V centru bo občina
izgradila večnamenski kulturni center z muzejem.

o

Vkop elektrovodov od Psihiatrične bolnišnice do Jančarjeve ulice.
Kot vemo, je bližina daljnovodov zdravstveno oporečna in s tem ogroža naše krajane ter slabi
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konkurenčnost pri zagotavljanju zdravega okolja tudi bodočim generacijam.
Zaradi goste poseljenosti okoli daljnovodov je potrebno nujno vztrajati, da se daljnovodi, ki tečejo skozi
bivanjska naselja v naši občini (predvsem v strnjenem naselju Vojnik), čim prej prestavijo v zemljo ali pa
se zanje poišče druge trase.
o

Izvedba stanovanjske gradnje s spremljajočimi dejavnostmi (od pokopališča do bolnice).
Občina bo namenila prostor individualni stanovanjski gradnji na območju med državno (regionalno)
cesto in reko Hudinjo, upoštevaje poplavna območja.

o

Izgradnja in posodobitev širokopasovnih omrežij.
Občina si bo prizadevala za gradnjo širokopasovnih omrežij, kar bo povečalo standard prebivalcev.

o

Spodbude za uporabo alternativnih virov energije (manjše hidroelektrarne, fotocelice, …).
Naše aktivnosti na področju urejanja prostora bodo osredotočene na ekološki trajnostni razvoj, saj
potrebujemo boljše ravnovesje med človekom in naravo. Stremeli bomo k uporabi energije z ekološkimi
sistemi, ki uporabljajo okoljsko prijazne tehnologije. Pri načrtovanju bomo poskušali zmanjšati
obremenitve na okolje, promovirati trajnostno družbo ter slediti tujim izkušnjam realizacije trajnostno
in energetsko avtonomnih družb oziroma uvajanju sprememb za trajnostna naselja.

o

Premestitev vodotoka Hudinje po predhodno izvedeni študiji.
S študijo bo občina ugotovila možnosti in smiselnost premestitve toka reke Hudinje, s čimer naj bi
zmanjšali poplavno ogroženost Vojnika. V kolikor bo študija ugotovila pozitivne vplive, bo občina
premestitev uvrstila med strateške cilje.

KOMUNALNE DEJAVNOSTI
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o

Izgradnja jezu pri graščini Tabor.
Občina bi naj zagotovila ustrezno poplavno varnost, ki jo lahko z jezom reguliramo, saj je ta sistem
najbolj preizkušen in je v Vojniku v preteklosti že opravljal to funkcijo. Iz jezu bi lahko napajali »naravno
kopališče«, ki bi ga izgradili v rekreacijskem centru TABOR, akumulacijske ribnike ali pa bi vodo izlivali
na kmetijske površine in jih tako gnojili z ekognojili.

o

Izgradnja protipoplavnih nasipov od Vojnika do Škofje vasi.
Zagotovitev protipoplavne varnosti prebivalcem Arclina z gradnjo protipoplavnih nasipov na celotnem
porečju Hudinje do južnega roba občine.

o

Izgradnja kanalizacij, priključenih na obstoječe in nove čistilne naprave, v skladu z aglomeracijskim
načrtom.
Varovanje in izboljšanje kakovosti okolja je nujen pogoj prihodnjega razvoja, kjer bodo imeli prednost
varovanje vodnih virov, vlaganje v čistilne naprave in kanalizacijo. Gradnja te infrastrukture je za občino
ena važnejši prioritet.

o

Izgradnja pločnikov in kolesarskih poti oziroma stez: od Škofje vasi do Višnje vasi, proti Gmajni, na
Arclin in Ljubečno in od Globoč proti Vojniku.
Občina si bo prizadevala, da se v sodelovanju z državo uredi potrebna prometna infrastruktura ob
državnih cestah in se tako zagotovi večja varnost vseh udeležencev v prometu.

o

Izgradnja krožišč: v Višnji vasi, pri pokopališču v Vojniku, pri OPC Arclin, pri Sparu in odcepu za Arclin.
Zaradi zagotavljanja večje pretočnosti prometa ter manjšega obremenjevanja okolja z izpusti si bo
občina prizadevala za gradnjo krožišč na vseh pomembnejših križiščih v KS.

o

Asfaltiranje makadamskih cest.
Občina si bo prizadevala asfaltirati vse pomembnejše krajevne makadamske ceste.

o

Izgradnja vodovodov: Devica Marija, Sv. Tomaž, Male Dole (sekundarni vodi).
Izgradnja vodovodov je strateška prednostna naloga občine. Z izgradnjo le-teh bo občina zagotovila
osnovni standard nemotene oskrbe s pitno vodo vsakemu gospodinjstvu.

OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212 Vojnik
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Vizija: Občina Vojnik bo s trajnostnim razvojem na vseh področjih
omogočila sedanjim in bodočim rodovom kakovostno življenje
z aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese okolja.
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