Glasilo Občine Vojnik - PRILOGA

Pomembnejše investicije in
projekti 1995 – 2014
Sejna soba KS Vojnik je bila prostor, v katerem se je konec leta 1994 sestal prvi občinski svet občine.
Majhna, podolgovata sobica nad gostiščem Lovec v Vojniku, takrat v uporabi KS Vojnik, pa je bila prostor,
v katerem se je prvič sestal odbor za komunalo, in prostor takrat novorojene občine.
Na teh sejah smo se skromno, a prvič resno zagrizli v težave
in načrte vojniške občine. Pretehtali smo prve možnosti, imeli
še malo znanja o proračunu, a imeli smo želje in bili smo
ustvarjalni.
Mislim, da je podobno pravilo tisto, ki spodbuja narcise in
žafrane, da prodrejo iz mrzle zemlje (je zapisal mislec), in mi
smo bili podobno »korajžni«.
Nismo vedeli, ali je zunaj že pomlad, a smo vseeno želeli priti
na plan.
In danes:
danes pa je ne samo pomlad, ampak tudi poletje.
Pogum in marljivost, vztrajnost do konca, stalni veter v jadrih,
medsebojna povezanost, pravilno naravnani občinski sveti, ne
prevelika politična razslojenost, odlične krajevne skupnosti,
pronicljiva občinska uprava – SO RODILI SAD, »KI OSTANE«!
Preglejte nadaljevanje in mi boste pritrdili.
Naša največja nagrada za vse to je, da smo velikokrat,
spoštovane občanke in občani, videli nasmeh na vaših obrazih
in kdaj tudi solzo v vaših očeh. Naj se podobni izrazi veselja
pojavljajo tudi v prihodnje.


Beno Podergajs, župan

INVESTICIJE

Pozdravljeni
Pred vami je kratek povzetek 20-letnih aktivnosti na področju investicij Občine Vojnik
V prvem delu so razpredelnice pomembnejših investicij, za nekatere od njih smo prejeli tudi
sofinanciranja države ali Evropske unije (v nadaljevanju: sredstva EU).
V drugem delu smo povzeli investicije na področju komunale, in sicer v skupnem znesku za vsa leta
delovanja.
V tretjem delu so pomembnejši projekti, pri katerih je aktivno sodelovala Občina Vojnik.
V četrtem delu so navedene investicije, ki so bili izvedene na območju naše občine z aktivno
vključitvijo Občine Vojnik in so bile v večji meri financirane iz državnih in drugih sredstev.


Mojca Skale

I. Pomembnejše investicije
Investicija POŠ Socka
Čas izgradnje
1995–1996

Znesek investicije
350.525,00 €
(84 mio SIT)

Z uvedbo lokalne samouprave je bila gradnja nove šole v velikosti 442 m2 prenesena
na Občino Vojnik, ki je z vsemi aktivnostmi nadaljevala in jih dokončala. Ministrstvo
za šolstvo in šport je prispevalo 38 mio SIT (158.571,00 €).

Knjižnica Vojnik
Čas izgradnje
1999–2000

Znesek investicije
218.244,00 €
(52,3 mio SIT)

Z rekonstrukcijo pritličja poslovnostanovanjske stavbe Prušnikova 5 v Vojniku smo
zagotovili nove prostore v velikosti 300 m2 za oddelek Osrednje knjižnice Celje v
Vojniku.

Vrtec Mavrica Vojnik
Čas izgradnje
2000

Znesek investicije
179.435,00 €
(43 mio SIT)

Naredili smo prizidek k vrtcu Mavrica v velikosti 344 m2, ki je tako pridobil 3
igralnice in upravne prostore. S tem smo nadomestili neustrezne prostore v
sedanji občinski stavbi.
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Čas izgradnje
2001
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Poslovna stavba Občine Vojnik
Znesek investicije
337.911,00 €
(81,0 mio SIT)

Po sedmih letih poslovanja občinske uprave v Zdravstvenem domu Vojnik smo
se v jeseni preselili v nove prostore v velikosti slabih 700 m2, ki smo jih pridobili
z rekonstrukcijo poslovnostanovanjske stavbe na Keršovi ulici 8. S tem smo
zagotovili tudi prostore za Upravno enoto, Krajevni urad Vojnik in za delovanje
različnih društev.

Izgradnja čistilne naprave Nova Cerkev
Čas izgradnje
2002–2003

Znesek investicije
2.070.996,00 € (39,6 mio SIT)

Čistilna naprava Nova Cerkev je zgrajena in locirana na levem bregu potoka Novaški graben
pod naseljem Nova Cerkev in je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod, ki pritekajo
po ločenem, delno pa po mešanem sistemu kanalizacije naselij Nova Cerkev, Polž in dela Višnje
vasi. Očiščena voda se izliva v reko Hudinjo. Gre za nizko obremenjeno mehansko-biološko
ČN s podaljšano aeracijo in nizko stopnjo obremenitve aktivnega blata. Čistilna naprava je
zgrajena za 1200 PE v gradbenem delu, hidromehansko pa je opremljena le ena linija za 600 PE.
Povprečna letna hidravlična obremenitev je 14,3 m3/h. Objekt čistilne naprave je vkopana
prekatnamonolitna armirano-betonska konstrukcija, ki je nad terenom nadzidana in v celoti
pokrita z dvokapnico, zato emisij smradu v okolico ni. Sofinanciranje resornega ministrstva je
bilo v višini 88.240,00 €.

Gradnja prizidka in nadomestnega dela k OŠ Vojnik
Čas izgradnje
2003–2006

Znesek investicije
3.217.429,00 €
(771 mio SIT)

V prizidku, velikem 2.390 m2, smo zagotovili 13 učilnic, računalniško učilnico, 6
kabinetov, kuhinjo z jedilnico in knjižnico. OŠ Vojnik je z izgradnjo nadomestnega
dela v velikosti 1.170 m2 pridobila upravne prostore za zaposlene, pet učilnic in dva
kabineta. Sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport je bilo v višini 1.035.021,00 €.

Gradnja prizidka k OŠ Frankolovo
Čas izgradnje
2003–2005

Znesek investicije
1.843.056,00 €
(441,7 mio SIT)

V začetku meseca oktobra 2004 smo začeli z gradnjo prizidka v velikosti 1.032 m2
k OŠ Frankolovo, s katerim smo zagotovili sodobno telovadnico in večnamenski
prostor, knjižnico, multimedijsko učilnico, spremljajoči prostor za športno vzgojo in
kuhinjo z jedilnico. Zagotovili smo štiri nove učilnice in pet kabinetov. Uredili smo
vezni trak k staremu delu šole in prenovili staro šolo. Skupna velikost OŠ Frankolovo
je 2.486 m2. Investicijo je financiralo v 40 % Ministrstvo za šolstvo in šport, 60 %
vrednosti pa je zagotovila Občina Vojnik.

19. junij 2014 | OgledalO 5/2014

37

INVESTICIJE

Gradnja večnamenskega prostora in obnova fasade POŠ Nova Cerkev
Čas izgradnje
2007 in 2011

Znesek investicije
1.327.407,00 €

Občina Vojnik je zgradila sodobno telovadnico in večnamenski prostor v velikosti
360 m2 in vezni trak k POŠ Nova Cerkev. Investicijo sta sofinancirala Ministrstvo za
kulturo v višini 55.834,00 € in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v višini 1.200,00 €.
V letu 2011 smo prenovili fasado, ki zajema delno odstranitev obstoječega ometa in
izvedbo novega, izdelavo obrob okoli oken, izdelavo vogalnih kamnov, zamenjavo
okenskih polic ter montažo odkapne pločevine sredinskega ksimsa. Vrednost
investicije 20.175,60 €.

Širitev pokopališča Črešnjice
Čas izgradnje
2006–2009

Znesek investicije
92.061,00 €

Na pokopališču v Črešnjicah so se uredili grobni prostori, varovalna ograja in parkirni
prostor pod pokopališčem. Investicijo je delno sofinancirala tudi Občina Slovenske
Konjice v višini 23.300,00 €.

Obnova graščine Socka
Čas izgradnje
2007–2008

Znesek investicije
250.375,00 €

Občina Vojnik je v letu 2007 sklenila pogodbo o sofinanciranju
spomeniškovarstvenega projekta v skladu s smernicami Zavoda za kulturno
dediščino Slovenije, Območne enote Celje. Prekrila se je streha in opravila druga
manjša vzdrževalna dela. Občina Vojnik je vodila projekt, sredstva je v celotni višini
zagotovilo Ministrstvo za kulturo.

Urejanje pokopališča Vojnik
Čas izgradnje
2004–2013

Znesek investicije
110.200,00 €

V letih 2004–2008 smo nadaljevali razširitev grobnih prostorov (tudi za žarne
grobove). Porušili smo pokopališki zid, ki je ločeval stari in novi del pokopališča.
Projekt rušenja zidu je opravljen delno, in sicer tam, kjer so najemniki grobov
soglašali z rušitvijo.
V letu 2011 smo uredili parkirišče pri pokopališču, v letu 2013 plošče po sredinski
poti in sanitarije v mrliški vežici.
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Čas izgradnje
2003–2009

Znesek investicije
1.424.875,00 mio €

Projekt zajema izgradnjo vodovodnega sistema v dolžini 9.193 m na območju Tomaža,
Malih Dol, Jankove, Želč, Črešnjevca in Bezovice. S tem smo zagotovili kakovostno
pitno vodo za pribl. 500 prebivalcev območja, hkrati pa dvignili nivo vodooskrbe v
občini Vojnik. Sofinanciranje je bilo v višini 741.998,00 €.

Izgradnja obrtno-poslovne cone Arclin (sredstva iz EU)
Čas izgradnje
2005–2013

Znesek investicije
9,5 mio €

Navedeni projekt pomeni zagotavljanje prostorske, komunalne in gospodarske razvojne
infrastrukture, katere namen je omogočiti in zagotoviti odpiranje novih podjetij in novih
delovnih mest. Projekt se je izvajal na zemljišču v velikosti 11 ha, in sicer skupaj z Regionalno
razvojno agencijo Celje, ki je zagotovila tudi premostitvena sredstva. Občina Vojnik je lastnik cest
in druge javne infrastrukture ter je sofinancirala 340.000 €. V okviru II. faze komunalnega urejanja
se je izvajala operacija »Izgradnja cest in križišča v OPC Arclin«, s katero smo uspešno pridobili
sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 338.083,00 €. Na območju sta suhi
zadrževalnik za meteorne vode v velikosti 4.860 m2 in zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.
V obrtno-poslovni coni Arclin je registriranih 26 podjetnikov, ki zaposlujejo 227 oseb.

Zbirni center Arclin
Čas izgradnje
2010–2014

Znesek investicije
510.500,00 €

V okviru obrtnoposlovne cone se je leta 2010 s pomočjo Simbia, d. o. o., iz Celja
zgradil zbirni center za ločeno odlaganje odpadkov v vrednosti 400.000,00 €, ki
ga sedaj uporabljajo tudi občani občine Dobrna in mestne občine Celje v velikosti
2.800 m2. V letu 2014 se je uredila nadstrešnica nad zabojniki za odpadke in
novi ograjeni prostori za skladiščenje nevarnih odpadkov. Vrednost investicije v
nadgradnjo zbirnega centra, ki so jo financirale Mestna občina Celje, Občina Vojnik in
Občina Dobrna, je 110.500,00 EUR.

Rekonstrukcija vozišča Frankolovo–Črešnjice–Žiče (sredstva iz EU)
Čas izgradnje
2008–2010

Znesek investicije
943.613,00 €

Projekt smo prijavili na razpis in pridobili 523.761,00 € evropskega denarja. Uredili
smo cesto v dolžini 2,1 km in pet plazov. Za ureditev petih plazov smo pridobili
dodatna državna sredstva pristojnega ministrstva.
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Posodobitev vodovodnega sistema Vojnik–Tomaž–Male Dole (sredstva iz EU)

INVESTICIJE

Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo (sredstva iz EU)
Čas izgradnje
2010–2012

Znesek investicije
753.517,00 €

Projekt zajema izgradnjo čistilne naprave za 800 populacijskih enot in dela
primarne kanalizacije do OŠ Frankolovo v dolžini 1.500 m. Sofinanciranje sredstev
EU za ureditev komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda je bilo v višini 282.566,00 €.

Ureditev mrliške vežice v Črešnjicah
Čas izgradnje
2011–2013

Znesek investicije
67.116,00 €

Obnovitvena dela mrliške vežice v prostorih župnije so zajemala ureditev notranjih
zidov, obnovo estrihov, zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo keramike,
ureditev nadstreška in sofinanciranje strehe. Sofinanciranje Občine Slovenske
Konjice je bilo v višini 3.000,00 €.

Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik (sredstva iz EU)
Čas izgradnje
2010–2012

Znesek investicije
2.395.844,00 €

Vrtec je pridobil 11 novih igralnic, telovadnico, upravne prostore z zbornico,
sanitarije, spremne prostore, večnamenski prostor, kuhinjo, gospodarske in
komunikacijske prostore, teraso, ter komunikacijski del etaže v velikosti 1.367,50 m2.
V sklopu projekta so bile tudi v celoti obnovljene tri igralnice. Sofinanciranje sredstev
iz EU je bilo v višini 807.492,00 €

Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojnik
Čas izgradnje
2012–2014

Znesek investicije
3.363.823,00 €

Investicija je namenjena športnim aktivnostim, prav tako kulturnim in drugim prireditvam.
Telovadnica ima fiksne tribune za 600 obiskovalcev, 250 zložljivih tribun – dodatnih mest za
obiskovalce in 400 stolov. Ima moderno plezalno in pomožno steno ter omogoča vadbo v treh
skupinah. Ima garderobe, prostore za sodnike in za telovadne učitelje. Za prireditve se lahko
postavi večnamenski oder. Velikost telovadnice je 2.003,70 m2. Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport je sofinanciralo 816.975,00 €, EKO sklad 336.204,00 € in Ministrstvo za gospo
darski razvoj in tehnologijo s sredstvi 23. člena Zakona o financiranju občin v višini 394.338,00 €.
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Čas izgradnje
2011–2013
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Obnova Centra kulture in ustvarjalnosti v Kulturnem domu Vojnik
Znesek investicije
222.393,00 €

V Kulturnem domu Vojnik smo za potrebe lokalnih društev in gostov obnovili
prizidek, kjer se danes izvajajo različne dejavnosti.
Projekt je sofinanciral Kmetijski sklad za razvoj podeželja RS, Ukrep 322 – Obnova
in razvoj vasi v višini 154.000,00 €.

Izgradnja prireditvenega paviljona Frankolovo
Čas izgradnje
2012–2013

Znesek investicije
126.181,00 €

V parku na Frankolovem smo na novo postavili prireditveni paviljon, ki je namenjen
društvom ob različnih dogodkih v kraju. Projekt je sofinanciral Kmetijski sklad za
razvoj podeželja RS – Leader v višini 60.000,00 €.

Izgradnja kanalizacije v občini Vojnik (sredstva iz EU)
Čas izgradnje
2012–2014

Znesek investicije
1.036.800,00 €

Z investicijo bomo uredili celovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
v naseljih Arclin, Arclinska cesta in Lešje v dolžini 4.995 m. Predvidena sredstva iz EU
so v višini 658.993,38 €.

Investicije (Celjska cesta 19), nakup in investicijsko
vzdrževanje neprofitnih stanovanj v lasti Občine Vojnik
Čas izgradnje
1995–2014

Znesek investicije
450.000,00 €

Z nakupom in rekonstrukcijo Celjske ceste 19 v Vojniku smo zagotovili 13 neprofitnih
stanovanj v letu 2000, eno stanovanje za osebo s posebnimi potrebami pa smo
zagotovili na Frankolovem v letu 2012. Vsako leto povprečno 40.000,00 € namenimo
za vzdrževanje neprofitnih stanovanj v Vojniku, Novi Cerkvi in na Frankolovem.
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II. Investicije na področju komunale
Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti
Čas izgradnje
1995–2012

Znesek investicije
4.414.861,00 €

• KS Vojnik, 38 km
• KS Nova Cerkev, 32 km
• KS Frankolovo, 32 km

Izgradnja in rekonstrukcija mostov
Čas izgradnje
1997–2012
•
•
•
•
•
•
•

Znesek investicije
363.207,00 €

most Višnja vas (pri Pečarjevih)
most Vojnik
most Arclin
brv Vojnik
most v Hrenovi (pri Kadilnikovih)
most v Zlateče
širitev mostu Frankolovo (pri Mirtičevih)

Pločniki
Čas izgradnje
1995–2013
•
•
•
•
•
•

Znesek investicije
145.210,00 €

od križišča pod cerkvijo sv. Jerneja do Mikovega bloka
Arclin pri Sparu in OPC Arclin
Prušnikova ulica ob OŠ Vojnik
Lemberg ob regionalni cesti
Odcep ceste za Novake do POŠ Nova Cerkev
pločniki v križiščih

Parkirišča
Čas izgradnje
1995–2011
•
•
•
•
•
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pri pokopališču Nova Cerkev
v centru Vojnika pri brvi (stara pošta)
v centru Vojnika (za kulturnim domom)
nasproti pokopališča Vojnik
pri pokopališču Vojnik

Znesek investicije
140.565,00 €

Čas izgradnje
1999–2013
•
•
•
•
•
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Kanalizacije in čistilne naprave
Znesek investicije
2.804.649,00 €

kanalizacija v Arclinu, več odsekov
kanalizacija Vojnik ob Hudinji, vključno z dvema črpališčema
kanalizacija Nova Cerkev s čistilno napravo
kanalizacija (delno) Frankolovo s čistilno napravo
sofinanciranje čistilne naprave Škofja vas-Vojnik

Vodovodi
Čas izgradnje
1997–2013
• vodovod Male Dole, komplet z razvodom
posameznih odsekov, 14.000 m
• vodovod Vojnik sv. Tomaž z dvema
črpališčema, 3.100 m
• vodovod Frankolovo–Črešnjice, 2.500 m
• vodovod Lipa na Frankolovem, zajetje,
vodohran

Znesek investicije
1.901.606,00 €
•
•
•
•

vodovod Želče, Črešnjevec, 3.800 m
vodovod Hrenova s črpališčem, 1.600 m
obnova vodovoda Novake
obnove obstoječega vodovodnega
sistema Frankolovo, vključno z obnovo
vodohranov

Sofinanciranje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje
Čas izgradnje
2004–2011

Znesek investicije
505.729,00 €

RCERO Celje sestavlja sklop objektov, ki omogočajo sodobno in okoljsko sprejemljivo
ravnanje z odpadki:
• sortirnica ločeno zbranih frakcij
odpadkov (objekt MBO)
• kompostarna za biorazgradljive odpadke • Toplarna Celje
• demontaža kosovnih odpadkov
• odlagališče preostanka odpadkov
• objekt za mehansko-biološko obdelavo
Celoten proces ravnanja z odpadki v RCERO Celje omogoča, da na odlagališču preostanka
odpadkov konča samo tisti del odpadkov, ki ga ni mogoče snovno ali energetsko predelati.
V regijski center je vključenih večina občin savinjske regije.

Plazovi
Čas izgradnje
1996–1999
•
•
•
•

Znesek investicije
195.745,00 €

cesta Male Dole, sanacija treh plazov
plaz pod hišo Vizjak, Bovše
plaz na cesti proti gradu Lemberg
več manjših plazov na različnih lokacijah
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Izgradnja javne razsvetljave
Čas izgradnje
1995–2013

Znesek investicije
113.902,00 €

V KS Vojnik je 378 varčnih svetilk, v Novi Cerkvi 125 in na Frankolovem 43, torej
skupaj 546 varčnih svetilk; sofinanciranje Ministrstva za gospodarstvo v višini
12.000,00 €.

Obnovitvene investicije odlagališča
Čas izgradnje
2010–2013

Znesek investicije
94.785,00 €

Skladno z novim načinom obračunavanja občine obnavljajo komunalno
infrastrukturo ravnanja z odpadki iz sredstev amortizacije.

Obnovitvene investicije kanalizacij in čistilnih naprav
Čas izgradnje
2010–2013

Znesek investicije
132.834,00 €

Skladno z novim načinom obračunavanja občine obnavljajo kanalizacije in čistilne
naprave iz sredstev amortizacije.

Obnovitvene investicije vodovodov
Čas izgradnje
2010–2013

Znesek investicije
842.874,00 €

Skladno z novim načinom obračunavanja občine obnavljajo vodovode iz sredstev
amortizacije. Občina Vojnik je večino del opravila na obnovi, tehničnih izboljšavah
in izgradnji filtrirne naprave v KS Frankolovo.

Pripravili sodelavke in sodelavci občinske uprave Vojnik
Fotografije: Jure Vovk, Matjaž Jambriško, Bojan Plevčak in arhiv Občine Vojnik
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1) Zazidalni načrti (ZN) in občinski podrobni prostorski
načrti (OPPN):
• ZN Vojnik, coni 8 in 9 (šola, vrtec, individualna gradnja,
Špesov dom …)
• Prostorsko ureditveni pogoji za center Spar v Arclinu
• ZN Stepančič
• ZN za center Mercator na Frankolovem
• ZN Konjsko (možna gradnja 72 stanovanjskih objektov)
• ZN Frankolovo
• OPPN za Vojniško gmajno
• Lokacijski načrt za Obrtnoposlovno cono Arclin
• OPPN Nova Cerkev – URŠT 1 in 2 ter Špes (stanovanjska
gradnja)
• OPPN Verpete (stanovanjska gradnja)
• ZN Tuševega kompleksa v centru Vojnika
2) Špesov dom Vojnik (dom starejših občanov)

INVESTICIJE

III. Projekti, pri katerih
je aktivno sodelovala Občina Vojnik
4) Gasilski domovi Frankolovo, Lemberg, Socka, Vojnik in
Nova Cerkev

5) Okolica in parkirišče pod cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik;
cerkev sv. Jožefa Frankolovo
6) Vodarna Frankolovo s filtrirno napravo

7) Obnova več kot 120 let starega vodnjaka na trgu v Vojniku
s pomočjo Heliosovega sklada za ohranjanje pitne vode.
8) Center ponovne uporabe v Vojniku z Okoljsko
raziskovalnim zavodom Slovenske Konjice
3) Planinski dom na Tomažu

9) Namestitev opozorilnih tabel za merjenje hitrosti; eno
je v celoti financiralo podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires
iz Kranja.
10) Tematske poti (skupaj z društvi):
• Območja naravnih vrednot v KS Nova Cerkev
• Gozdna učna pot Modrijanov, Vojnik
• Tončkova pot, Frankolovo
• planinske poti
• označitev kolesarskih poti
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IV. V letih 1995–2014 so se z aktivno vključitvijo
Občine Vojnik izvedle naslednje investicije, ki so bile v
večji meri financirane iz državnih ali drugih sredstev:
1) Ureditev regionalnih cest (RC) in mostov:
• RC Višnja vas–Dobrna v 4 fazah (Lemberg, Nova Cerkev 2 krat,
Hrenova, most Višnja vas)
• RC Višnja vas–Nova Cerkev–Vitanje (prestavitev ceste Nova
Cerkev pri pokopališču, rekonstrukcija z ureditvijo struge od
Socke proti Vitanju)
• RC Arclin–Višnja vas–Slovenske Konjice
1. preplastitev ceste skozi Vojnik
2. ureditev večjega propusta v Ivenci – poplave
3. sanacija ceste skozi Globoče (2 krat)
4. sanacija ceste skozi Frankolovo z ureditvijo avtobusnih
postaj
5. sanacija ceste od starega bazena do meje z občino Zreče
6. celovita rekonstrukcija mostu pri Grajnovih v Višnji vasi
7. novogradnja mostu pri graščini Tabor

3) Protipoplavni ukrepi:
• nad brvjo Titov park v Vojniku (slab milijon evrov), 1998–1999
• center Vojnika, pribl. 2,5 milijona evrov, 2008–2009

• v teku izvajanje protipoplavnih ukrepov z odkupi zemljišč v
predvideni višini 5 milijonov evrov, ki vključujejo:
1. zadrževalnik na potoku v Tomaž, 2013–2014
2. protipoplavno ureditev Arclina z mostom (inundacija), 2014
3. ureditev Hudinje od Tuša do mosta pri pokopališču,
projekti v pripravi

2) Ureditev križišč: Višnja vas – MC in Frankolovo – Mercator
• ureditev semaforiziranih križišč: obrtno-poslovna cona
Arclin, pokopališče Vojnik in center Vojnika
• krožišče v Novi Cerkvi

4) Plazovi:
• na cesti v Črešnjice pet različnih plazov
• plaz Zazijal, Črešnjice
• plaz Ranč Kaja in Grom, Razgor
• plaz Buckstek, Hrenova
• plaz na cesti, Bovše
• dva plazova na cesti pri kamnolomu, Črešnjice
• plaz na cesti, Konjsko pri Koštomajevih
• plaz Kotnik, Socka
• plaz Kladovšek, Socka
5) Varstvo kulturne dediščine: Polže, Verpete, Vinegrad
(Majpigel), graščina Socka in grad Lemberg
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V preglede smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov. Njihov nabor izraža vidik določene
skupine pripravljavcev gradiva. Morda bi nekatere osebe izbrale druge, zanje pomembnejše projekte.
V gradivu so samo projekti, ki so povezani z naložbami. Vseh drugih aktivnosti, predvsem družbenih
dejavnosti (šole in vrtci, sociala, prireditve, društva), turizma, podjetništva in kmetijstva, tekočega
vzdrževanja … v to predstavitev nismo vključili.
Ob zaključku bi dodala še naslednje projekte:
• Priprava in spremljanje Dolgoročne razvojne strategije (DRS) Občine
Vojnik 2010–2020. DRS 2010–2020 se je pripravila s pomočjo občinske
uprave, predsednikov odborov in krajevnih skupnosti ter občanov, ki so
aktivno sodelovali pri določanju ciljev in ukrepov. DRS je opredelila poslanstvo in vizijo, katere cilj je zagotavljanje trajnostnega razvoja občine.
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
sodelovanja 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.
• Izdajanje brezplačnega občinskega glasila Ogledalo od leta 1995 in
informiranje po spletnem mediju Mojaobcina.si od leta 2011.
• Priprava in spremljanje Občinskega programa varnosti  
• Priprava in spremljanje dokumenta Lokalni energetski koncept.
• Lokalna razvojna strategija občin Celje, Laško, Štore in Vojnik 2007–2013
za področje razvoja podeželja (izvajanje projektov LEADER).
• Priprava in sprejem dveh prostorskih planov (1999 in 2004), v zaključni fazi
je Občinski prostorski načrt, ki bo nadomestil prostorski plan iz leta 2004.

• Priprava in sprejem več občinskih podrobnih prostorskih načrtov (prej
zazidalnih načrtov).
• Ustanovitev Režijskega obrata »Skrb za okolje« ter dveh skupnih
občinskih uprav Medobčinski inšpektorat in redarstvo 8 občin (prejeli
priznanje za dobre prakse od Ministrstva za notranje zadeve v letu
2003) ter Proračunsko računovodstvo 3 občin.  
• Postavili smo pet E-točk in dostopov Wi-Fi (Slika 203) ter s tem
omogočili brezplačni internet 25 naseljem v občini. Eno točko je
financiralo Ministrstvo RS za gospodarstvo. Uredili smo štiri info točke
ter pet varnih točk.
• Ureditev krajev: Frankolovo (center), Nova Cerkev (center) in delno
Vojnik (trg).
• Postavitev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov (slika 204).
• Izgradnja in urejanje avtobusnih postaj (slika 205).
• Ureditev deponije za zimsko službo v Novi Cerkvi pri krožnem križišču
in na Frankolovem nad starim bazenom.
• Športni objekti: skakalnica Vizore (nakup zemljišč, plastificiranje,
elektrifikacija, ureditev doskočišča …) (slika 206). Investicijsko
vzdrževanje bazena Frankolovo (slika 207) in igrišč Nova Cerkev,
Frankolovo, Črešnjice in Vojnik, kjer se je uredilo tudi malo nogometno
igrišče z umetno travo.
• Pokopališča: razširitve pokopališkega prostora, vzdrževanje in ureditev
parkirišč in poti v Vojniku, Novi Cerkvi, na Frankolovem in v Črešnjicah.
• Ohranjanje kulturne dediščine: delna obnova graščine Tabor
(zamenjava strešne kritine, obnova ostrešja, izgradnja dela
nadomestnega stolpa) (slika 208).
• Vzdrževanje spomenikov: NOB Vojnik (slika 209), NOB Nova Cerkev,
spominsko obeležje Frankolovo, Velika Raven, Dobrotin in Gabrovec
pri Dramljah ter spomenik padlim v prvi svetovni vojni v Vojniku.

slika 203

slika 204

slika 205
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slika 206

slika 208

slika 209
slika 207

Vojnik
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Nova Cerkev
Občina ima najetih osem kreditov, na dan 31. 5. 2014 je njihovo stanje 2,9
milijona evrov, zapadejo v obdobju 2015–2027. Krediti so bili sklenjeni
predvsem za večje investicije, kot so izgradnje: nizkoenergetskega
vrtca, OŠ Frankolovo in Vojnik, večnamenske dvorane POŠ Nova Cerkev
ter telovadnice Vojnik. Po razpoložljivi kvoti je občina zadolžena v višini
dobrih 70 odstotkov zakonsko dovoljene zadolžitve.
Občina Vojnik je za svoje okoljske projekte že četrto leto prejela najvišje
priznanje v svoji kategoriji Planetu Zemlja prijazna občina. Za urejeno

okolico je Vojnik med drugimi kraji zasedel v letu 2002 tretje mesto in
bil v letu 2004 na prvem mestu. Med trškimi jedri je Nova Cerkev v letu
2013 prejela priznanje za drugo mesto. Torej naše občanke in občani
živijo v investicijsko in tudi okoljsko prodorni občini, ki je s svojimi
projekti prepoznavna v širšem slovenskem prostoru.



Povzela in uredila:
Mojca Skale

Frankolovo

19. junij 2014 | OgledalO 5/2014

49

INVESTICIJE
50

19. junij 2014 | OgledalO 5/2014

