LOKALNO SREDIŠČE

S TRAJNOSTNIM RAZVOJEM
DO KAKOVOSTNEGA
ŽIVLJENJA V OBČINI
Povzela in uredila: Mojca Skale, foto: Lea Sreš

Leto 2016 je bilo obdobje, ki ga je zaznamovalo nižanje
sredstev za delovanje občin in položaj, ko občine niso bile
zaželen partner v projektih za sofinanciranje iz evropskih
sredstev.

Tako smo v slogi, skupaj s svetniki občinskega sveta in sveti
vseh treh krajevnih skupnosti ter ob angažiranju krajanov
in občinske uprave, kljub vsemu uspeli kar nekaj postoriti;
preberite v nadaljevanju in sami presodite.

V občini Vojnik smo se s takšnim stanjem spopadli na način,
ki ga je svojim državljanom, z odgovorom na vprašanje, kaj
naj storijo, svetoval predsednik ZDA, g. Theodore Roosevelt:
»Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, tam, kjer si!«

Ob zavedanju, da društva niso prikrajšana, da je delovanje
šol in vrtcev nemoteno ter da smo pomagali tudi krajanom v
največji stiski, je najlepša nagrada vaš zadovoljni nasmeh, ker
nam je to uspelo skupaj.
Seveda si želim sloge in dobrega dela tudi v prihodnje.
Branko Petre, vaš župan

Ureditev mansarde v Podružnični osnovni šoli Nova Cerkev
Vrednost 2016 (v EUR)

299.128,00

V mansardi POŠ Nova Cerkev smo uredili dodatne prostore: veliko matično
učilnico, večnamensko učilnico, čitalnico, kabinet in ločene sanitarije za dečke
in deklice. Skupna površina dodatnih prostorov je 250 m2.
Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo skladno
s 23. členom ZFO-1 v višini 90.565,00 EUR.

Nadzidava prizidka v poslovno-stanovanjskem objektu Nova Cerkev 22
Vrednost 2016 (v EUR)

27.227,00

Za zagotovitev dodatnih prostorov za javna najemna stanovanja smo plačali
končno situacijo za prizidek v dveh etažah v skupni velikosti 60 m2. Pridobili
smo tudi projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo,
delno spremembo namembnosti in energetsko sanacijo objekta za 10 javnih
najemnih stanovanj, od tega je eno stanovanje za osebo s posebnimi potrebami
in za dva poslovna prostora.

Nakup in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
Vrednost 2016 (v EUR)

64.448,00

Kupili smo stanovanje na Čufarjevi ulici za potrebe Knjižnice Vojnik (45.000,00
EUR) ter izvajali vzdrževalna dela na javnih najemnih stanovanjih v vseh treh
krajevnih skupnostih.

14

Vrednost 2016 (v EUR)

42.210,00

Vzdrževanje se nanaša na OŠ Vojnik in POŠ Nova Cerkev v višini 30.000,00
EUR in na OŠ Frankolovo v višini 12.210,00 EUR.

Investicijsko vzdrževanje vrtca
Vrednost 2016 (v EUR)

12.000,00
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Investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov

V Vrtcu Mavrica Vojnik in enotah Frankolovo in Šmartno v Rožni dolini smo
nabavili strojno opremo za kuhinjo, računalniško opremo in pohištvo za
izvajanje dejavnosti.

Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti
Vrednost 2016 (v EUR)

319.809,00

Daljši cestni odseki so bili: cesta Male Dole, cesta Lipa, cesta Ilovca, cesta
Vizore, cesta Socka–Straža–Klanec, cesta v Selce, cesta v Homec–Vivod, Socka
(graščina), Hrenova–Enecl–Švab, Bezenškovo Bukovje, Beli Potok, cesta v Ivenco,
cesta Gradišče, cesta Ilovca, cesta Pot na Dobrotin, cesta Čreškova–Dobrna, cesta
Bezenškovo Bukovje, Prušnikova ulica Vojnik, Arclinska cesta (čez polje).
Skupaj smo asfaltirali 420 m lokalnih cest in 5.693,23 m javnih poti.

Pločnik in kolesarska steza ob regionalni cesti v središču Vojnika
Vrednost 2016 (v EUR)

119.957,00

Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je sofinancirala 67.257,60 EUR, smo
uredili I. fazo pločnika in kolesarske steze v dolžini 354 m.

Ureditev in asfaltiranje parkirnega prostora v Vojniku
Vrednost 2016 (v EUR)

28.819,00

Občina je že pred letom 2016 vložila 68.079,00 EUR v izgradnjo parkirišča
nasproti pokopališča v Vojniku. Makadamsko parkirišče v velikosti 940 m2 je v
letu 2016 asfaltirala in položila tlakovce.

15

LOKALNO SREDIŠČE

Ureditev parkirišča pri občinski stavbi v Vojniku
Vrednost 2016 (v EUR)

9.052,00

Občina je že pred letom 2016 vložila 30.851,00 EUR v ureditev parkirišča pri
občinski stavbi. V letu 2016 smo uredili odvod meteornih voda ter pripravili
podlago za asfaltiranje 220 m2.

Rekonstrukcija mostu v Lembergu
Vrednost 2016 (v EUR)

29.077,00

Rekonstrukcija mostu iz lesenega v betonski most čez reko Dobrnico v
Lembergu.

Ureditev dveh avtobusnih postajališč v Novi Cerkvi
Vrednost 2016 (v EUR)

47.854,00

Uredili smo dve avtobusni postajališči izven vozišča ceste R3-693 pri
pokopališču Nova Cerkev, od tega eno postajališče z nadstrešnico, drugo je
brez nadstrešnice.

Plastificiranje skakalnic Vizore
Vrednost 2016 (v EUR)

16.301,00

Nabavili smo plastiko za skakalnice K-25 m, K-35 m ter obnovo K-13 m v
Vizorah. Smučarska zveza Slovenije je sofinancirala sredstva v višini
22.821,72 EUR.

Izgradnja kanalizacije na Frankolovem (2. faza)
Vrednost 2016 (v EUR)

50.399,00

Izgradili smo 610 m primarnega voda kanalizacije za območje Verpete, Stražica
in Dol pod Gojko.
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Vrednost 2016 (v EUR)

67.307,00

Iz sredstev amortizacije smo porabili večino zneska za obnovo kanalizacije v
središču Vojnika (Prušnikova ulica – delno in Kratka pot).

Obnovitvene investicije v vodovode
Vrednost 2016 (v EUR)

315.068,00
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Obnovitvene investicije v kanalizacije in čistilne naprave

Iz sredstev amortizacije smo porabili večino zneska za naslednje obnove:
vodovod središče Vojnika, vodovod Bezenškovo Bukovje–Ilovca–Jankova in za
vrtino Beli Potok in vključitev v vodovodni sistem Frankolovo.

Obnovitvene investicije v odlagališča
Vrednost 2016 (v EUR)

21.775,00

Iz sredstev amortizacije smo porabili večino zneska za obnovo Centra za
ravnanje z odpadki v Bukovžlaku.

Priključek vasi Brdce v KS Frankolovo na javno vodovodno omrežje
Vrednost 2016 (v EUR)

50.535,00

Izgradili smo 1032 m novega vodovoda, na katerega se je priključilo 10
gospodinjstev.

Sanacija plazu in rekonstrukcija LC Dramlje—Bovše—Ljubečna
Vrednost 2016 (v EUR)

322.741,59

Izvedli smo gradbena dela: prevezavo obstoječe meteorne kanalizacije na novi
meteorni kanal, dreniranje in izvedbo kamnite zložbe ter rekonstrukcijo ceste
v dolžini 520 m. Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo 212.585,00
EUR, Občina Vojnik pa 85.483,55 EUR za gradbena dela, 4.817,78 EUR za
nadzor ter 19.855,26 EUR za projektno dokumentacijo.
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Nakup gasilskega vozila PGD Nova Cerkev
Vrednost 2016 (v EUR)

10.000,00

V letu 2015 smo že financirali 10.000,00 EUR, v letih 2017–2018 še načrtujemo
financiranje v višini 20.000,00 EUR.

Nakup gasilskega vozila PGD Frankolovo
Vrednost 2016 (v EUR)

10.000,00

V letih 2017—2019 še načrtujemo financiranje v višini 30.000,00 EUR.

Nakup kombija za OŠ Frankolovo
Vrednost 2016 (v EUR)

16.000,00

V letu 2017 še načrtujemo financiranje v višini 16.674,00 EUR.

Protipoplavni ukrepi Vojnik
Vrednost 2016 (v EUR)

183.000,00

Ministrstvo za okolje in prostor je financiralo protipoplavne ukrepe v središču
Vojnika – Prušnikova ulica.
Občina Vojnik je istočasno izvedla obnovitvene investicije v vodovode in
kanalizacijo ter asfaltirala ulice, kar je finančno zajeto po posameznih
projektih.

Regionalne ceste
Vrednost 2016 (v EUR)

343.846,00

Direkcija RS za infrastrukturo je v letu 2016 temeljito obnovila regionalno
cesto Višnja vas–Stranice, odsek Globoče–Frankolovo v dolžini 2.230 m.
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V preglede smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov, ki so povezani z
naložbami. Vseh drugih dejavnosti, predvsem družbenih (šole in vrtci, sociala, prireditve,
društva), turizma, podjetništva in kmetijstva, tekočega vzdrževanja idr., v to predstavitev nismo vključili.
Seznanjamo vas tudi z naslednjimi
pomembnimi projekti in
informacijami:
• Sprejem Občinskega prostorskega
načrta v novembru 2016, ki je
nadomestil prostorski načrt iz leta
2004.
• Spremljanje Dolgoročne razvojne
strategije (DRS) Občine Vojnik
2010–2020, v kateri imamo
opredeljeno poslanstvo in vizijo
Občine Vojnik, ki s trajnostnim
razvojem na vseh področjih
omogoča sedanjim in prihodnjim
rodovom kakovostno življenje
z aktivnim vključevanjem v
gospodarske in družbene procese
okolja.
• Priprava Strategije za mlade v
občini Vojnik 2017–2022.

• Spremljanje Občinskega programa
varnosti.

• Spremljanje Lokalnega
energetskega koncepta.
• Izdajanje brezplačnega občinskega
glasila Ogledalo (5 številk) in
informiranje po spletnem mediju
Mojaobcina.si.
• V decembru 2016 smo v okviru
Lokalne akcijske skupine (LAS)
Raznolikost podeželja objavili

Javni poziv za izbor operacij in
uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju
občin Celje, Laško, Štore in Vojnik
(sredstva Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja).

• Sofinanciranje kmetijskih dejavnosti
ter podjetništva.
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INVESTICIJSKO NARAVNANA IN
PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA
OBČINA

• Izvajanje predhodnih dejavnosti za
izgradnjo širokopasovnega omrežja.
• Vzdrževanje pokopališč in
spomenikov.
• Investicijsko vzdrževanje športnih
in kulturnih objektov ter pridobitev
uporabnega dovoljenja za območje
skakalnic v Vizorah.
• Investicijsko vzdrževanje mostov,
lokalnih cest in javnih poti ter
urejanje krajev.

• Sodelovanje v projektu
Gospodarjenje z e-odpadki LIFE14
GIE/SI/000176 skupaj z JP Simbio,
d. o. o., Celje, Ministrstvom za
okolje in prostor ter ZEOS, d. o. o.
Ljubljana.
• Aktivno sodelovanje v projektih
Mladim prijazna občina in Občina
po meri invalidov.
• Organiziranje pustnega karnevala
v Novi Cerkvi s Prostovoljnim
gasilskim društvom Nova
Cerkev, narodno-zabavnega
koncerta »Ostanimo prijatelji«
na Frankolovem s Prosvetnim
društvom Antona Bezenška
Frankolovo in Božičnega Vojnika s
Turističnim društvom Vojnik.

• Ob občinskem prazniku je prejel
gospod Adolf Janc zlati vojniški grb
in tako postal častni občan občine
Vojnik.
• Ob kulturnem prazniku 2016
smo prvič podelili priznanje za
življenjsko delo na področju kulture,
ki ga je prejel gospod Jože Žlaus.

Občina ima najetih devet posojil, na dan
31. 12. 2016 je bilo njihovo stanje 2,45
milijona evrov, zapadejo v obdobju
2017–2028. Posojila so bila sklenjena
predvsem za večje investicije, kot so
izgradnje: nizkoenergetskega vrtca v
Vojniku, OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik,
večnamenske dvorane POŠ Nova
Cerkev ter telovadnice Vojnik. V letu
2016 smo se razdolžili za 136.900,00
EUR. Po razpoložljivi kvoti je občina
zadolžena v višini dobrih 60 odstotkov
zakonsko dovoljene zadolžitve.
Občina Vojnik je prejela naziv
Prostovoljstvu prijazno mesto, ki
ga podeljuje Slovenska filantropija,
gospa Milena Jurgec pa je postala
naj prostovoljka v javni upravi. Naše
občanke in občani živijo v investicijsko
in tudi prostovoljstvu naravnani občini,
ki je s svojimi projekti prepoznavna v
slovenskem prostoru.
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