INVESTICIJE
IN DOSEŽKI

V LETU 2018

Tudi leto 2018 je bilo delovno. Kljub

dejavno vključili v delo, predvsem

kamor se ponovno vrača življenje.

težavam pri financiranju občin smo

pri asfaltiranju cest in izgradnji

Poglejte v nadaljevanje in sami

skušali s sredstvi, ki so nam bila na

vodovodov. Moj cilj je, da bi vsako

voljo, narediti kar največ.

gospodinjstvo imelo urejeno oskrbo z

presodite, ali smo bili uspešni.

vodo in da bi se tudi vse lokalne ceste

Ob zavedanju, da so naša društva,
šole in vrtci nemoteno delovali ter

Tako smo v slogi, skupaj s svetniki

in javne poti, ki so kategorizirane,

občinskega sveta in sveti vseh

asfaltirale. Uspešni smo bili pri

treh krajevnih skupnosti ter ob

sanaciji plazov, izgradili smo nov most

angažiranju svojih krajanov in

v Homcu in izvedli protipoplavne

občinske uprave, dosegli nekaj

ureditve dela Hudinje. Vesel sem

uspelo skupaj. Seveda si želim sloge

uspehov. Zelo sem hvaležen

tudi dokončanja obnove poslovno-

in dobrega dela tudi v prihodnje.

vsem, ki ste se v režijskih odborih

stanovanjske stavbe v Novi Cerkvi,

da smo pomagali tudi tistim, ki so v
največji stiski, je najlepša nagrada
vaš zadovoljen nasmeh, ker nam je to

Vaš župan Branko Petre
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556.878,00

Odhodki 2018 – EUR

Rekonstrukcija
in energetska
sanacija poslovnostanovanjske stavbe
Nova Cerkev 22

Vzdrževanje in
obnova javnih
najemnih stanovanj
in poslovnih
prostorov ter skupnih
delov in naprav

46.277,00

Pomembnejši projekti obnove so stanovanja na
Frankolovem 7 (plačilo zadnje situacije), na Celjski cesti
19 ter na Keršovi ulici 10 v Vojniku, obnova stavbnega
pohištva v devetih stanovanjih na Celjski cesti 19 ter
sofinanciranje energetske sanacije fasade in stavbnega
pohištva na poslovno-stanovanjskem objektu Keršova ulica 12
v Vojniku.
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41.114,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Ureditev podstrešja
Podružnične osnovne
šole Socka

Izgradnja Vrtca
Frankolovo

V letu 2017 smo pridobili dokumentacijo in začeli
pripravljalna dela. Investicijo smo izvajali v letu 2018. V
POŠ Socka so se pridobili prostori za društva v velikosti
45,25 m2 ter vetrolov in stopnišče v velikosti 45,55 m2.
Skupna vrednost investicije je 58.757 EUR. Člani društev
so poskrbeli za končno ureditev: pleskanje, tlake in
razsvetljavo.
8

61.843,15

Odhodki 2018 – EUR

Z večletno investicijo smo zagotovili 10 popolnoma
prenovljenih energetsko varčnih javnih najemnih
stanovanj in dva poslovna prostora v skladu z zahtevami
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Sofinanciranje
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo
na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 145.254 EUR ter EKO
sklada 32.978 EUR.
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Za Vrtec Frankolovo, ki bo izveden kot dozidava na
zahodu OŠ A. B. Frankolovo, smo pridobili projektno
dokumentacijo z geotehničnim poročilom. Gradnja se bo
izvajala v letih 2019 in 2020. Celotna vrednost investicije
je načrtovana v višini dobrih 2 mio. EUR. Načrtuje se 698 m2
prostorov za vrtec, 664 m2 skupnih prostorov šole in vrtca
ter 180 m2 mansarde.
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48.060,00

14.565,00
Odhodki 2018 – EUR

Investicijsko
vzdrževanje Vrtca
Mavrica Vojnik in
vrtca s koncesijo ter
osnovnih šol

Investicije, investicijsko
vzdrževanje športnih
objektov in nakup
opreme za telovadnico
OŠ Vojnik

30.538,00

Za naprave fitnes smo za OŠ A.B. Frankolovo porabili
5.959 EUR. Pričakujemo sofinanciranje sredstev EU
(4.000 EUR). Za 1.612 EUR smo uredili ograjo ob
travnatem igrišču pri POŠ Nova Cerkev ter nabavili
gugalnico za otroško igrišče pri vrtcu Montessori v Novi
Cerkvi. Nakup opreme za izvedbo prireditev v telovadnici
OŠ Vojnik je bil v višini 6.994 EUR.
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13.968,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Širitev prostorov
Knjižnice Vojnik

Ureditev mobilne
tržnice in vzpostavitev
mreže lokalnih
ponudnikov LAS/
projekt »Na plac«

Za širitev prostorov Knjižnice Vojnik smo v letu 2016 že
kupili prostore za 45.000 EUR. V letu 2017 smo pridobili
dokumentacijo in začeli pripravljalna dela investicije
(12.993 EUR), ki se je nadaljevala v letu 2018. Uredili smo
60 m2 prostorov ter zunanjo okolico prostorov. Prostor je
namenjen razstavam in knjižnični dejavnosti.
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6

Odhodki 2018 – EUR

V Vrtcu Mavrica Vojnik so 12.000 EUR porabili za
kombinirano vozilo, kuhinjsko, računalniško in vrtno
opremo ter pohištvo. Vrtcu Danijelov Levček smo
sofinancirali dodatne sanitarije v višini 2.000 EUR. V OŠ
A. B. Frankolovo so delno obnovili šest učilnic ter sanirali
kletne prostore za 12.500 EUR. OŠ Vojnik s podružnicami
je s sredstvi v višini 21.560 EUR prebelila severni del fasade,
menjala keramiko v kuhinji, zamenjala stavbno pohištvo,
namestila žaluzije v POŠ Nova Cerkev in Socka.
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41.644,00

Začetek projekta je bil v letu 2017 (24.221 EUR): nakup
10 stojnic in 10 mobilnih hišk ter opreme za izvedbo
dogodkov. V odhodkih 2018 so vključeni tudi stroški
tržnic v Vojniku (Božični Vojnik), v Novi Cerkvi in na
Frankolovem ter 4 promocijski dogodki. Skupna vrednost
projekta s partnerji je 96.146 EUR, dejavnosti Občine
Vojnik so v višini 49.327 EUR.
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21.026,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Pokopališče in
mrliška vežica Vojnik

Pokopališča in
mrliški vežici
Frankolovo in Nova
Cerkev

Prostor za raztros pepela Park Tisa v velikosti pribl. 380 m2
je umeščen na zahodnem delu pokopališča Vojnik. Travna
površina ima utrjene poti, živo mejo ter kamnite plošče za
imena. Vrednost je 17.158 EUR.
Zaključni obračun investicijsko-vzdrževalnih del na mrliški
vežici iz leta 2017 ter vzdrževalna in ostala dela v letu
2018 v višini 24.486 EUR.

Ob mrliški vežici na pokopališču Frankolovo je bilo
narejenih 22 žarnih grobov v vrednosti 6.664 EUR ter
drsna vrata ALU za mrliško vežico Frankolovo v višini
6.751 EUR.
Na pokopališču Nova Cerkev je bila narejena zaščitna
ograja v vrednosti 555 EUR ter drsna vrata ALU za mrliško
vežico Nova Cerkev v višini 7.056 EUR.
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20.768,00

Projekti, načrti in
študije za prometno
infrastrukturo

Nakup in pridobitev
zemljišč

207.431,00

Kupili smo zemljišče za most Razdelj ter nekaj manjših
zemljišč (9.701 EUR).
Stroški v višini 35.908 EUR so povezani z nakupom in
brezplačno pridobitvijo zemljišč: cenitve, geodetske
storitve in notarji.
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143.333,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Asfaltiranje lokalnih
cest in javnih poti

Novogradnja ceste
pri POŠ Nova Cerkev

53.447,00

Za večjo varnost se je izvedel cestni priključek pri POŠ
Nova Cerkev v dolžini 110 m širine 5,10 m, z urejenim
meteornim odvodnjavanjem, na novo zgrajeno javno
razsvetljavo 6 svetilk, razdelno cestišče, urejenim
pločnikom ob cestnem priključku in krožiščem pri
športnem igrišču.
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133.958,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Izgradnja pločnika v
Socki

Izgradnja ceste
in nadomestnega
mostu čez Hudinjo
v Razdelju–Homec

Na lokaciji od R3-693 Nova Cerkev–Vitanje do PGD Socka
se je zgradil pločnik v dolžini 175 m in širine 1,20 m. Na
novo se je uredila meteorna kanalizacija, ki se steka v
obstoječe prepuste.
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45.608,00
Odhodki 2018 – EUR

Skupaj smo asfaltirali 4.869 m javnih poti.
Daljši cestni odseki:
odcep Pavrič–Gregorc (Beli Potok): 321 m;
Frankolovo–Pinter–Kolar: 195 m;
Stražica (cesta v Gojko): 180 m;
Selce (Delčnjak–Šibanc–Kotnik): 610 m;
Polže (Toman–Kramar–Naglič): 460 m;
Hrenova (Pozjak–Gobec): 230 m;
Male Dole–Jankova: 420 m;
Sv. Tomaž nad Vojnikom: 310 m;
Čepin–Devica Marija: 200 m.
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12

Odhodki 2018 – EUR

Pripravili smo projektno dokumentacijo za ureditev Ceste
talcev v Vojniku, projekt za rekonstrukcijo in elaborat
za izdelavo recepture za hladno reciklažo lokalne ceste
Vojnik–Gmajna, projekt za izgradnjo hodnika za pešce
in brv na Frankolovem (od vrtca do PGD Frankolovo) in
projekt za cestni priključek v Novi Cerkvi.
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Porušil se je dotrajan most in zgradil nadomestni dolg
14,30 m in širine vozišča med robniki 4,50 m. Svetla
odprtina mostu znaša 8,50 m. Zgradila se je tudi cesta
od R3-693 do mostu dolga 60 m, širine 5 m z urejenim
meteornim odvodnjavanjem. Vrednost projekta je dobrih
230.000 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor projekt
sofinancira v višini 163.500 EUR.
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5.826,00

307.954,00
Odhodki 2018 – EUR

Rekonstrukcija
mostu v Spodnji
Hrenovi

Obnovitvene
investicije v
kanalizacije in
čistilne naprave

226.813,00

Sredstva amortizacije smo porabili za sofinanciranje
obnove čistilne naprave v Škofji vasi, na katero je
priključena kanalizacija Arclina in Vojnika: obnova
in nadgradnja (6000 PE) mehanske stopnje čiščenja
(zadrževalni bazen, črpališče, grobe grablje s pripadajočim
objektom).
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14.316,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Izgradnja
sekundarne
kanalizacije na
Frankolovem

Izgradnja
kanalizacije
v Vojniku –
aglomeracije

V letu 2018 smo nadaljevali z izgradnjo 493 m sekundarne
kanalizacije (za 20 objektov) v vrednosti 100.262 EUR na
območju Dol pod Gojko, Stražica in v parku Frankolovo ter
pridobili uporabno dovoljenje.
Na območju JZ od Mercatorja Frankolovo smo v letu 2018
gradili sekundarno kanalizacijo v dolžini 788 m (za 28
objektov) v vrednosti 123.050 EUR.
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18

Odhodki 2018 – EUR

Uredili smo obvozno cesto za potrebe izgradnje mostu čez
Dobrnico v Spodnji Hrenovi. Investicija se nadaljuje v letu
2019. Dolžina povozne mostne plošče bo 7,70 m in širine
4,63 m. Izdelala se bosta nova opornika v dolžini 5,50 m.
V območju mostu se bodo vzporedno z gradnjo zavarovale
tudi brežine reke Dobrnice v dolžini 10 m in višine 2 m.
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282.588,00

V letu 2018 smo sredstva porabili za projektno
dokumentacijo. V letu 2019 smo pridobili gradbeno
dovoljenje. Prijavljali se bomo na evropska sredstva.
Z investicijo bomo predvidoma začeli v letu 2020.
Projektantska vrednost investicije za 2861 m kanalizacije,
na katero se bo predvidoma priključilo 59 objektov, je
970.409 EUR.
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45.944,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Obnovitvene
investicije v
vodovode

Izgradnja vodovoda
Male Dole–Razgorce

Iz sredstev amortizacije smo investirali v naslednje večje
obnove vodovodov na območju občine Vojnik:
vodovodni sistem Bezenškovo Bukovje–Ilovca–Jankova;
vodovod pod Hudinjo, odcep Polže;
vodovod Socka–Nova Cerkev;
prevzem in obnova lokalnega vodovoda Čreškova.

V letu 2017 smo izgradili 543 m novega vodovoda, v letu
2018 pa še 444 m in zaključili investicijo. Vodovodne cevi
so premera PE100. Na vodovod se bo lahko priključilo 8
objektov.

11
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5.144,00

Izgradnja vodovoda
Frankolovo–Beli
Potok

Izgradnja vodovoda
Spodnje Brdce

61.389,00

V preteklih letih smo v vodovod že vložili 52.909 EUR. V
letu 2018 smo obnovili raztežilnik in pridobili uporabno
dovoljenje za I. fazo. V letu 2019 bomo nadaljevali z
izgradnjo II. faze. Na vodovod v dolžini 650 m se bi naj
priključilo 10 objektov.
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169.209,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Izgradnja vodovoda
Straža pri Dolu

Sanacija plazu in
cestišča LC 464041 v
Črešnjicah

64.620,00

V letu 2017 smo pripravili dokumentacijo za sanacijo
vozišča in dveh plazov v Črešnjicah (12.351 EUR). Skupaj
je bila vrednost investicije 181.560 EUR. Sanacija je bila
izvedena s podporno kamnito zložbo, sanacijo cestišča in
ureditvijo odvoda površinskih in zalednih vod.
Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo
127.729 EUR.
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209.921,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Sanacija plazu
Ivenčnik in cestišča
JP 369011 v Bovšah

Sanacija plazu Lipa
pri Frankolovem na
JP 964441

Na območju zdrsa na desni brežini smo izvedli podporno
kamnito zložbo, sanacijo cestišča in uredili odvod
površinskih in zalednih vod tako, da smo na dnu
kamnite zložbe položili drenažne cevi ter betonski jašek.
Uredili smo tudi pravilno odvodnjavanje na križišču
manjšega zaselka hiš. Ministrstvo za okolje in prostor je
sofinanciralo 50.113 EUR.
12

20.138,00
Odhodki 2018 – EUR

Konec leta 2017 smo začeli z izgradnjo 520 m vodovoda,
od tega se je obnovilo 220 m starega vodovoda ter
dogradilo 300 m novega vodovoda. Na nov vodovod se
bo lahko priključilo 10 objektov. Investicija se je zaključila
v letu 2018, ko smo pridobili tudi uporabno dovoljenje.
Skupni strošek investicije je bil 99.471 EUR.
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Odhodki 2018 – EUR

V letu 2018 smo pridobili projektno dokumentacijo za
razširitev javnega vodovoda in gradnjo vodohrana za
potrebe naselja Beli Potok. Predvidena dolžina vodovoda
je 982 m, nanj se bo priključilo 11 objektov. Izvajanje del
se bo začelo na podlagi gradbenega dovoljenja po izboru
izvajalca v letu 2019.
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Uspešno smo sanirali večji zemeljski plaz v križišču k
hiši Lipa 12/A. Izvedli smo odvodnjavanje površinskih
vod: uredili jarke, asfaltne mulde, prepuste in linijske
požiralnike in odvodnjavanje pronicajočih vod z
drenažnimi rebrami ter sanacijo vozišča z asfaltiranjem.
Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo
165.670 EUR.

INVESTICIJE 2018

8102 EJICITSEVNI

OBČINA VOJNIK

29

11.462,00

13.000,00
Odhodki 2018 – EUR

Obnovitvene
investicije v
odlagališča in
RCERO

Investicijska sredstva
za Prostovoljno
gasilsko društvo
Vojnik

10.000,00

Sredstva v obliki investicijskega transferja so bila
namenjena za obnovo dveh gasilskih garaž.
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10.000,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Nakup gasilskega
vozila za
Prostovoljno gasilsko
društvo Nova Cerkev

Nakup gasilskega
vozila za
Prostovoljno gasilsko
društvo Frankolovo

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do
PGD Nova Cerkev za nakup gasilskega vozila za prevoz
moštva (GVM-1). V letih 2015–2017 smo že financirali
30.000 EUR.
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30

Odhodki 2018 – EUR

Iz sredstev amortizacije smo za investicijsko vzdrževanje
Regijskega centra za ravnanje z odpadki namenili
9.149 EUR ter za obnovo stare infrastrukture 2.313 EUR.
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40.000,00

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do
PGD Frankolovo za nakup gasilskega vozila za prevoz
moštva (GVM-1). V letih 2016–2017 smo že financirali
20.000 EUR, v letu 2019 še načrtujemo financiranje v
višini 10.000 EUR.
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10.939,00

Odhodki 2018 – EUR

Odhodki 2018 – EUR

Nakup gasilskega
vozila za
Prostovoljno gasilsko
društvo Socka

Nakup opreme in
vzdrževanje za
civilno zaščito ter
nakup gasilske
opreme

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do
PGD Socka za nakup gasilskega vozila: avtocisterne (AC
16-50). V letu 2019 načrtujemo financiranje še v višini
30.000 EUR.

2.939 EUR je bilo namenjenih za osebno zaščitno opremo in
tehnično opremo reševalnih enot: drugi del nakupa strojne
lope za protipoplavne zagatnice. Na podlagi razdelitve
sredstev, ki jo je pripravila GZ Vojnik-Dobrna, je 8000 EUR
namenila za nakup osebne zaščitne opreme – delovnih
oblek sorazmerno vsem gasilskim društvom v občini.
13
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761.712,00
Odhodki 2018 (v EUR)

Regionalne ceste (RC), pločniki,
kolesarske steze ob RC in urejanje voda
Direkcija RS za infrastrukturo: nadaljevanje in zaključek obnove RC Nova Cerkev – Socka (2.23 km). Vrednost
513.726 EUR v letu 2018, skupaj z letom 2017 vrednost investicije 727.465 EUR.
Idejna zasnova za kolesarsko povezavo Vojnik – Frankolovo – Zreče – Slovenske Konjice: sorazmerni del stroškov za
6,68 km povezave v občini Vojnik ca. 26.000 EUR.
Ministrstvo za okolje in prostor: urejanje voda Hudinja, Rovski potok in Dajnica v vrednosti 221.986 EUR.

VREDNOTE TUKAJ
ŽIVEČIH LJUDI
V preglede smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov iz leta 2018,
ki so povezani z naložbami. Vseh drugih rednih dejavnosti in tekočega vzdrževanja,
predvsem s področja izobraževanja, sociale, društev, turizma, podjetništva in
kmetijstva, v to predstavitev nismo vključili.
Občina je bila dejavna in uspešna tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z
investicijami. Seznanjamo vas z naslednjimi pomembni projekti in informacijami
preteklega leta:
• Občina Vojnik je v letu 2018 celovito
pristopila k oblikovanju vizije in
strategije (VIS) razvoja občine za
obdobje 2020–2030. Osnovni cilj
projekta VIS občine Vojnik je, da
na podlagi analitičnega pristopa ob
sodelovanju lokalnega prebivalstva
dosežemo konsenz o viziji in smereh
razvoja svoje lokalne skupnosti,
ki temelji na vrednotah tukaj
živečih ljudi. Na delavnicah in z
anketiranjem prebivalcev smo izvedli
analizo obstoječega stanja in želje
v prihodnje po razvojnih stebrih:
gospodarstvo, okolje, promet,
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izobraževanje in kakovost bivanja.
PODROČNI CERTIFIKAT

ISSO ZLATI KAMEN 2018

za področja:

DEMOGRAFIJA
IZOBRAZBA
v letu 2018
prejme občina

VOJNIK
Področni certifikat Zlati kamen prejme občina,
ki po metodologiji ISSO dosega standard občine dobrega
življenja na določenih področjih.

Mag. Robert Mulej
Vodja ISSO

Peter Ribarič
Izvršni direktor Planet GV

• Prejeli smo področni certifikat
ISSO Zlati kamen 2018 za področji
demografija in izobrazba, kar po
metodologiji pomeni, da dosegamo
standard občine dobrega življenja na
teh področjih.
• V okviru projekta Občina po meri
invalidov smo obveščali občane
o aktualni problematiki s tega
področja. Medobčinsko društvo
delovnih invalidov Celje je v
prostorih KUD Vojnik tedensko
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izvajalo meritve krvnega tlaka in
holesterola. Inštitutu Vir smo za
vključenega invalida v javno delo
financirali regres. Pri rekonstrukciji
poslovno-stanovanjskega objekta
smo zagotovili stanovanje
invalidnemu občanu.
• Vključeni smo bili v projekt »Moja
zgodba za tvojo varnost« skupaj
z zavodom Vozim in Thermano,
d. d. Laško. Projekt je trajal od
septembra 2017 do septembra
2018. Soustvarjalci in soizvajalci
programa so bili invalidi –
poškodovanci prometnih nesreč, ki
so s svojimi izkušnjami izobraževali
osnovnošolce ter jih informirali, kako
so si kot invalidne osebe organizirali
življenje in se ponovno vključili v
družbo.
• Vključili smo se v pilotni projekt
zagotavljanja dolgotrajne oskrbe
starejših. Vodilni partner je
Zdravstveni dom Celje. Projekt
je financiran s strani evropskega
socialnega sklada Evropske unije in
Republike Slovenije. Konec leta 2018
je bila vzpostavljena t. i. vstopna
točka. Storitve v okviru tega projekta
se izvajajo skupaj s podpornimi
partnerji na območju občin Celje,
Štore, Dobrna in Vojnik. Glavni cilj
projekta je dostop uporabnikom do
individualne in multidisciplinarne
obravnave ter spremljanje in
vrednotenje sprememb v okviru
testiranja orodja in postopkov za
oceno upravičenosti do dolgotrajne
oskrbe. S tem projektom bomo
v enotno mrežo povezovali
različne oblike zdravstvene in
socialnovarstvene pomoči starejšim
in osebam, starejšim od osemnajst
let, ki so potrebni pomoči zaradi
invalidnosti, imajo duševne težave
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po zakonu o duševnem zdravju oz.
posebne potrebe.
• Sprejeli smo dva sklepa ter en sklep o
dopolnitvi sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta občine Vojnik,
štiri sklepe o začetku priprave
Občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (v nadaljevanju OPPN), dva
sklepa o javni razgrnitvi OPPN ter
dva odloka o OPPN.
• Spremljali smo Občinski program
varnosti in Lokalni energetski
koncept ter skupaj z EKO skladom
zagotavljali tedensko energetsko
svetovanja v prostorih občine.
• V juniju 2018 je bila s podjetjem
VOC, d. o. o., Celje sklenjena
koncesijska pogodba za obdobje
desetih let za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja občinskih
lokalnih javnih cest v občini Vojnik.
• Izdali smo štiri številke brezplačnega
občinskega glasila Ogledalo,
dodatno številko za lokalne volitve in
informirali občane preko spletnega
medija Mojaobcina.si.

• V februarju smo izvedli peti dan
odprtih vrat Občine Vojnik v Novi
Cerkvi, kjer smo poleg preteklih
in prihodnjih dejavnosti občine
predstavili varovanje kulturne
dediščine v središču Nove Cerkve:

rekonstrukcijo in energetsko sanacijo
poslovno-stanovanjskega objekta
Nova Cerkev 22 in obnovo sakralnih
objektov. Zbrani so si ogledali
toplotno podpostajo daljinskega
ogrevanja v gasilskem domu Nova
Cerkev, osrednjo kurilnico na
biomaso ter popolnoma prenovljen
poslovni objekt kulturne dediščine
zasebnega investitorja, v katerem
je vrtec Hiša otrok, glasbena
šola, frizerski salon, muzej starih
avtomobilov idr.

• Ob svetovnem dnevu okolja v juniju
smo skupaj s Centrom ponovne
uporabe in javnim podjetjem Simbio
vzpostavili ekokotiček ponovne
uporabe na lokaciji Zbirnega centra
Vojnik v Arclinu.

• Od junija do oktobra smo skupaj
s šolami, vrtcem in Turističnokulturnim društvom Globoče
sodelovali v okviru Evropskega leta
kulturne dediščine v projektu Kjer
preteklost sreča prihodnost. V okviru
zaključne prireditve
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• Odkrivanje kulturne dediščine
v ogledalu preteklosti smo v
oktobru izvedli svetovanje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine v
prostorih Občine Vojnik ter odprli
razstavo v Jernejevem domu.

• Organizirali smo tradicionalne
prireditve: 31. pustni karneval v
Novi Cerkvi skupaj s PGD Nova
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Cerkev, 16. narodno-zabavni
koncert »Ostanimo prijatelji«
na Frankolovem s Prosvetnim
društvom Anton Bezenšek
Frankolovo in skupaj s Turističnim
društvom Vojnik ter številnimi
drugimi društvi in občani pripravili
četrti Božični Vojnik.

vojniški grb in tako postal častni
občan občine Vojnik.
• Ob kulturnem prazniku 2018
smo tretjič podelili priznanje za
življenjsko delo s področja kulture,
ki ga je prejel gospod Peter Selčan.
• Sofinanciramo kmetijske
dejavnosti, podjetništvo ter
društvene dejavnosti na podlagi
javnih razpisov.
• Izvajamo redno vzdrževanje
mostov, lokalnih cest in javnih
poti ter skrbimo za okolje tudi z
urejanjem krajev.

• Ob občinskem prazniku je prejel
gospod Marjan Oprčkal zlati

• Občina ima najetih osem posojil. Na dan 31. 12. 2018
je bilo njihovo stanje 2.131.302 EUR in zapadejo
v obdobju 2018–2028. Posojila so bila sklenjena
v preteklih letih predvsem za večje investicije:
nizkoenergetski vrtec v Vojniku, OŠ Frankolovo in
OŠ Vojnik, telovadnico Vojnik, ureditev podstrešja
na Podružnični osnovni šoli Nova Cerkev in na OŠ
Vojnik, most Višnja vas, asfaltiranja ter rekonstrukcijo
poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22. V
letu 2018 smo odplačali za 275.037 EUR glavnic
posojil, hkrati pa smo črpali povratna sredstva
Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj RS
v višini 145.254 EUR, ki jih za prijavljeni investicijski

projekt lahko prejme občina brezobrestno za dobo
vračila v 10 letih. Po razpoložljivi kvoti v letu 2018 je
občina zadolžena v višini 51 % zakonsko dovoljene
zadolžitve. V letu 2018 se je v celoti odplačalo
posojilo za večnamensko dvorano POŠ Nova Cerkev.
• Občina Vojnik je v letu 2018 povečala investicijska
vlaganja, saj je vložila 37,4 % sredstev proračuna
za investicije. Z vizijo in strategijo 2020–2030 si
želimo konsenz o viziji in smereh razvoja občine, ki
temelji na vrednotah tukaj živečih ljudi. Investicijska
sredstva naj bodo še bolj učinkovita in doprinesejo
kakovostnejše življenje večjemu številu občanov.

Povzela in uredila:
mag. Mojca Skale
Fotografije:
Lea Sreš, Petra Pehar Zgajner, Boštjan
Švab, Ida Grobelnik, Dušan Horvat
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