
 

REVITALIZACIJA TRŠKEGA JEDRA VOJNIK  

V okviru projekta Revitalizacija trških jeder na območju Savinjske regije tudi Občina Vojnik 

pripravlja zahtevano dokumentacijo za ureditev trga Vojnik. Predvideni termin investicije bo v 

primeru sofinanciranja evropskih sredstev v letih 2016-2017. Predhodno je potrebno uskladiti 

vso dokumentacijo z Direkcijo RS za ceste, z Javnim podjetjem Vodovod Kanalizacija, z 

Zavodom za varstvo kulturne dediščine, z Adria plinom… Želimo tudi, da se z načrti 

seznanijo lastniki in stanovalci obravnavanega območja. Zato v nadaljevanju predstavljamo 

idejni osnutek.  

Trg Vojnik se bi preuredil tako, da bo več površine namenjene pešcem, nekaj parkirnih 

prostorov bi se naj še vedno zagotavljalo v samem trgu zaradi storitvenih dejavnosti 

(parkiranje omejeno na max. 1 uro). Večja parkirišča za javno uporabo sta na zahodni strani 

Celjske ceste 10 ter med gasilskim in kulturnim domom. 

Obstoječe avtobusno postajališče bi se lahko prestavilo južneje ob regionalno cesto nasproti 

trgovskega centra. Na tem mestu je že avtobusne niša, kjer se bodo lahko ustavljali lokalni 

kot tudi medkrajevni avtobusi.   

Fizično ločitev prenovljenega trga od Celjske ceste, ki je prometno izredno obremenjena, 

predstavlja predvideni hodnik za pešce na vzhodni strani ceste. Ta hodnik se bi nadaljeval 

od obstoječega hodnika, ki je izveden od Prušnikove ulice do uvozne ceste h gasilskemu 

domu Vojnik. Predviden hodnik bi potekal izven nivojsko glede na niveleto roba vozišča 

Celjske ceste 10 in bi bil obrobničen z betonskimi robniki 15/25 cm. Finalna obdelava 

hodnika so lahko tlakovci ali asfalt. Predviden hodnik pomeni večjo varnost za pešce, 

istočasno pa bo preprečeval dovoz vozilom na obnovljene pohodne površine. Dovozna cesta 

do javnega parkirišča med gasilskim in kulturnim domom se izvede z zavijalnimi radiji iz 

regionalne ceste.  

Ob hodniku za pešce so predvidene zelene zapore (drevesa, korita), med katere so 

nameščene luči javne razsvetljave tako, da osvetljujejo hodnik za pešce kot tudi sam trg. Na 

drogove javne razsvetljave se namestijo še koši za smeti. Okoli novo predvidenih dreves se 

vgradijo LTŽ drevesne rešetke, ki so pohodne.  

Obstoječi zeleni otok, ki je lociran pred objektom Društva upokojencev se s prenovo trga 

poveča. V samem »otoku« je že sedaj umeščen obnovljen vodnjak. Na severu se bo ohranil 

dovoz na Kašovo ulico. Sam trg (vzhodni del) se izvede kot tlakovana površina iz tlakovcev 

ali plošč ali v kombinaciji z granitnimi kockami, in z detajlno poudarjenimi vhodi v posamezne 

poslovne prostore (lokale). Na mestih, kjer je predviden pogreznjen robnik, se prehod izvede 

stopničasto z dvema ali tremi betonskimi robniki (razen pri dovozni cesti na dvorišče).  

Namestijo se tudi klopi za posedanje, stojala za kolesa in premični LTŽ konfini. Prestavi se 

obstoječi oziroma postavi nov steber za reklame.  

Vplivno območje zahodno od Celjske ceste 10 se uredi kot prostor za druženje in za počitek 

po koncu poti po Gozdni učni modrijanovi poti. Kot center se predvidi krog iz granitnih kock – 

ureditev prostora za počitek in druženje z mizo, ki ponuja pregled znamenitih osebnosti 

Občine Vojnik in informacijska točka.   



Del območja se nameni tudi za parkirne prostore ter urejeno zatravitev površin. Uredi se 

odvodnjavanje ter tlakuje oziroma asfaltira preostali del območja. Postavi se tudi urbana 

oprema: klopi, svetila, smetnjaki… Od tod vodi pot čez idilično brv v park Vojnik. 

Ob ureditvi je potrebno obnoviti, preurediti, zamenjati in dograditi posamezne komunalne 

vode (vodovod, plinovod…), znižati in ponovno asfaltirati nivo regionalne ceste, ki vodi skozi 

trg ter s tlakovanih površin in s streh obstoječih objektov speljati meteorne vode v meteorno 

kanalizacijo.  

Pri urejanju se bi uredile tudi fasade na objektih – stavbne dediščine, katerih solastnik je 

Občina Vojnik in sicer Celjska cesta 10 (EŠD 12190) v celoti, Celjska cesta 14 (EŠD 12194) 

– vzhodni del in Celjska cesta 19 (EŠD 4274) –  zahodni, južni in severni del. Skupaj s 

projektom bomo vodili tudi kampanjo, da bodo uredili fasade tudi drugi lastniki objektov – 

stavbne dediščine v trgu Vojnik.  
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