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Pridobili smo dokumentacijo in začeli pripravljalna dela. 
Investicija se nadaljuje v letu 2018.

12.480,00
Vrednost 2017 (v EUR)

2

Ureditev podstrešja 
na Podružnični 
osnovni šoli Socka

V mansardi OŠ Vojnik je šola pridobila tri učilnice, en 
kabinet, sanitarije, prostor za čistila, prostor za hišnika 
v predelu, kjer je dostop na streho s sončno elektrarno, 
ter prostore za shrambo. Skupna površina znaša 360 m2. 
Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo je bilo skladno s 23. členom ZFO-1 v višini 
41.175,00 EUR.

209.463,00
Vrednost 2017 (v EUR)

1

Rekonstrukcija 
in sprememba 
namembnosti 
podstrešja OŠ 
Vojnik 

V izgradnjo nizkoenergetskega vrtca Vojnik smo do leta 
2017 vložili 2.217.239,00 EUR. V letu 2017 smo poravnali 
obveznosti do podjetja v stečaju CM Celje, ki smo jih 
imeli zadržane kot garancijo za dobro izvedbo del v višini 
125.109,00 EUR.

125.109,00
Vrednost 2017 (v EUR)

4

Izgradnja 
nizkoenergetskega 
vrtca Vojnik

Urejanje pri košarkarskem igrišču v Vojniku 
(odvodnjavanje, asfaltiranje), urejanje travnatega 
nogometnega igrišča v Novi Cerkvi, zamenjava cevnega 
motorja na košu za košarko, mehka zaščita v telovadnici 
POŠ Nova Cerkev ter 300 novih stolov za prireditve.

22.826,00
Vrednost 2017 (v EUR)

3

Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 
športnih objektov 

Tudi v letu 2017 je bilo obdobje, 
zaznamovano s premalo sredstev, 
ki jih država nameni za delovanje 
občin, ter s položajem, ko občine niso 
bile zaželen partner v projektih za 
sofinanciranje iz evropskih sredstev. 
Povečali so se nam odhodki za socialo 
in tudi stroški za plače v javnem 
sektorju.  V občini Vojnik smo se s 
takšnim stanjem spopadli tako, da 
smo denar za investiranje namenili za 
najbolj nujne potrebe.

Tako nam je v slogi, skupaj s svetniki 
občinskega sveta in sveti vseh 
treh krajevnih skupnosti ter ob 
angažiranju krajanov in občinske 
uprave, kljub vsemu uspelo kar 
nekaj postoriti. Zelo sem hvaležen 
vsem, ki ste se v režijskih odborih 
dejavno vključili v delo, predvsem 
pri asfaltiranju cest in izgradnji 
vodovodov. Moj cilj je, da bi vsako 
gospodinjstvo imelo urejeno oskrbo z 
vodo in da bi se tudi vse lokalne ceste 

in javne poti, ki so kategorizirane, 
asfaltirale. Poglejte v nadaljevanje in 
sami presodite, ali smo bili uspešni.

Ob zavedanju, da niso prikrajšana 
naša društva, da je delovanje šol in 
vrtcev nemoteno ter da smo pomagali 
tudi tistim, 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.

Vaš župan Branko Petre

INVESTICIJE 
IN DOSEŽKI V LETU 2017
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Izgrajeni nadstrešek v velikosti 114 m2 je usklajen z 
obstoječo mrliško vežico. Nosilna temeljna in vertikalna 
konstrukcija je iz armiranega betona, vstavljeni so 
stekleni svetlobni pasovi. Sofinanciranje Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo skladno s 23. 
členom ZFO-1 v višini 50.000,00 EUR.

104.884,00
Vrednost 2017 (v EUR)

6

Izgradnja 
nadstreška ob 
mrliški vežici 
Vojnik

Za širitev prostorov Knjižnice Vojnik smo v letu 2016 
že kupili prostore za 45.000,00 EUR, v letu 2017 smo 
pridobili dokumentacijo in začeli s pripravljalnimi deli 
investicije, ki se nadaljuje v letu 2018.

12.993,00
Vrednost 2017 (v EUR)

5

Širitev prostorov 
Knjižnice Vojnik 

Konec leta 2017 smo začeli z investicijo, ki se nadaljuje 
v letu 2018. Z njo bomo zagotovili 10 popolnoma 
prenovljenih energetsko varčnih javnih najemnih 
stanovanj in dva poslovna prostora v skladu z zahtevami 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Plačana je bila 
prva situacija za naslednja dela: preselitev najemnika in 
pripravljalna gradbena dela.

32.577,00
Vrednost 2017 (v EUR)

8

Rekonstrukcija 
in energetska 
sanacija poslovno-
stanovanjske stavbe 
Nova Cerkev 22

V mrliški vežici Vojnik smo opravili investicijsko-
vzdrževalna dela: beljenje, menjava oken, menjava talne 
keramike, obnova ozvočenja, zamenjava nosilcev na 
stenah ter menjava luči.

26.150,00
Vrednost 2017 (v EUR)

7

Mrliška vežica 
Vojnik

Pomembnejši projekti obnove sta dve javni najemni 
stanovanji Frankolovo 7 in Prušnikova 23 v Vojniku, s 
solastniki smo obnovili fasado na Parmovi ulici 1 v Vojniku 
ter uredili odvodnjavanje in asfaltiranje dvorišča Keršove 
ulice 12.

43.843,07
Vrednost 2017 (v EUR)

10

Vzdrževanje in 
obnova javnih 
najemnih stanovanj 
in poslovnih 
prostorov

Polnilna postaja DC za električna vozila je postavljena za 
občinsko stavbo v Vojniku. Sredstva v višini 4.985,00 EUR 
smo pridobili kot nepovratno finančno spodbudo iz Eko 
sklada, Ljubljana.  Občina Vojnik je zagotovila betonski 
podstavek ter označitev parkirnih mest.

5.353,00
Vrednost 2017 (v EUR)

9

Polnilna postaja za 
električna vozila
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Kupili smo zemljišča za igrišče in vrtec na Frankolovem, 
za pločnik v Socki, za vodohran Beli Potok. Stroški v višini 
19.960,00 EUR so povezani z nakupom in brezplačno 
pridobitvijo zemljišč (cenitve, geodetske storitve, notarji).

66.565,00
Vrednost 2017 (v EUR)

12

Nakup in 
pridobitev zemljišč 

Izdelali smo dokumentacijo: za ceste in pločnike v višini 
10.782,00 EUR: projekt gradbenih del za cesto pri šoli v 
Novi Cerkvi, projektno nalogo prehoda za pešce v Novi 
Cerkvi, projekt za pločnik v Socki; za kanalizacije v višini 
9.351,00 EUR; stroški za OPN v višini 8.638,00 EUR za 
dopolnitev kart razredov poplavne nevarnosti. 

28.771,00
Vrednost 2017 (v EUR)

11

Načrti in študije

Rekonstrukcija mostu – komplet menjava voziščne 
konstrukcije iz lesenega dela in montaža novih vzdolžnih 
H-profilov ter oplesk kovinskih delov na mostu čez reko 
Hudinjo v Polžah.

14.773,00
Vrednost 2017 (v EUR)

14

Rekonstrukcija 
mostu v Polžah

Daljši cestni odseki so bili: Rihter–Bezovica–Dramlje: 
562 m, Vojnik–Konjsko–Štolner: 560 m, Pristava–Jankova: 
1.000 m, Lemberg–Hrenova–Rupe: 535 m, Nova Cerkev–
Novake–Straža: 515 m, Dol pod Gojko (Selčan)–Lipa pri 
Frankolovem (Jakop): 900 m, Podgorje pod Čerinom–
Rove: 725 m. Skupaj smo asfaltirali 1.150 m lokalnih cest 
in 4.847 m javnih poti.

268.902,00
Vrednost 2017 (v EUR)

13

Asfaltiranje 
lokalnih cest in 
javnih poti

Izgradili smo 120 m primarnega voda  kanalizacije za 
območje Arclinske ceste.

39.908,00
Vrednost 2017 (v EUR)

16

Izgradnja primarne 
kanalizacije 
Arclinska cesta,
2. faza 

Začeli smo z izgradnjo 280 m sekundarnega voda fekalne 
kanalizacije za območje Verpete, Stražica in Dol pod 
Gojko. Investicija se nadaljuje v letu 2018.

23.959,00
Vrednost 2017 (v EUR)

15

Izgradnja 
sekundarne 
kanalizacije na 
Frankolovem
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Izgradili smo 42 m novega vodovoda. V letu 2018 bomo 
zgradili še 320 m.   

35.000,00
Vrednost 2017 (v EUR)

18

Izgradnja 
vodovoda Male 
Dole–Razgorce

Iz sredstev amortizacije smo porabili večino zneska za 
naslednje obnove: zboljšanje tlačnih razmer v delu naselja 
Socka; vodovod Konjsko; vodovod Kapelca–Frankolovo; 
vodovod Razdelj–Socka (1,58 km) – transportni vod; 
vodovodni sistem Bezenškovo Bukovje– Ilovca–Jankova; 
zajetje na vrtini Beli Potok.

278.005,00
Vrednost 2017 (v EUR)

17

Obnovitvene 
investicije v 
vodovode

Izvedla se je sanacija brežine pod odlomom plazu na desni 
brežini pod dovozno potjo. Za zaščito levega roba cestišča 
se je naredila podporna AB-pilotna stena v dolžini 49 m. 
Odstranjeni so bili obstoječi zgornji ustroji na celotni širini 
in vgraditev novih.  Ministrstvo za okolje in prostor je 
sofinanciralo 113.410,79 EUR.

140.579,38
Vrednost 2017 (v EUR)

20

Sanacija plazu 
Trnovlje pri 
Socki–Lipa pri 
Frankolovem na JP 
964181 

Začeli smo z izgradnjo 520 m novega vodovoda, na 
katerega se bo lahko priključilo 10 gospodinjstev. 
Investicija se nadaljuje v letu 2018.

38.082,00
Vrednost 2017 (v EUR)

19

Izgradnja 
vodovoda Straža 
pri Dolu

PGD VOJNIK – ureditev društvene sobe in sanitarij v 
višini 13.000,00 EUR, PGD LEMBERG – preureditev 
kletnih prostorov v dežurno sobo v višini 4.000,00 EUR, 
PGD NOVA CERKEV – zamenjava radiatorjev v gasilskih 
garažah v višini 1.000,00 EUR. 

18.000,00
Vrednost 2017 (v EUR)

22

Investicijska 
sredstva za PGD 
Vojnik, PGD 
Lemberg in PGD 
Nova Cerkev

Priprava dokumentacije: geotehnične raziskave in projekt 
PZI za sanacijo vozišča in dveh plazov na cesti Frankolovo–
Črešnjice–Žiče. Izvedba predvidoma v letu 2018.

12.351,00
Vrednost 2017 (v EUR)

21

Sanacija plazu 
Črešnjice
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V letu 2016 smo že financirali 10.000,00 EUR v 
letih 2018–2019 še načrtujemo financiranje v višini 
20.000,00  EUR. 

10.000,00
Vrednost 2017 (v EUR)

24

Nakup gasilskega 
vozila PGD 
Frankolovo

V letih 2015–2016 smo že financirali 20.000,00 EUR, 
v letu 2018 še načrtujemo financiranje v višini 
10.000,00 EUR. 

10.000,00
Vrednost 2017 (v EUR)

23

Nakup gasilskega 
vozila PGD Nova 
Cerkev

Nabavili smo potopno črpalko, 2 defibrilatorja, 4 omarice 
za defibrilator, 5 nosil, 5 nahrbtnikov za prvo pomoč, 
šotorsko platno in izvedli delno plačilo za strojno lopo za 
protipoplavne zagatnice. 

12.906,00
Vrednost 2017 (v EUR)

26

Nakup opreme in 
vzdrževanje za 
civilno zaščito ter 
za nakup gasilske 
opreme

Nakup šolskega kombija za 16 oseb in voznika je bil 
nabavljen za OŠ A. B. Frankolovo za potrebe prevoza 
učencev v šolo iz območja Frankolovega. V letu 2016 smo 
že plačali 16.000,00 EUR, skupna vrednost z letom 2017 je 
32.674,00 EUR.

16.674,00
Vrednost 2017 (v EUR)

25

Nakup kombija 
za OŠ Antona 
Bezenška 
Frankolovo

Direkcija RS za infrastrukturo je financirala: 
obnovo RC Arclin–Ljubečna (1 km) pribl. 210.000,00 EUR ter 
začetek obnove RC Nova Cerkev–Socka (2,2 km) pribl. 214.000 
EUR; pripravo dokumentacije za obojestranski pločnik in 
kolesarsko stezo ob RC Škofja vas–Vojnik 65.000,00 EUR ter idejno 
zasnovo ureditve križišča v Arclinu za Ljubečno 11.000,00 EUR.  

500.000,00
Vrednost 2017 (v EUR)

28

Regionalne ceste 
(RC), pločniki in 
kolesarske steze ob 
RC   

Občina Vojnik je naročila projektno dokumentacijo 
»ureditev Hudinje v Razdelju«  – hidrološko-hidravlična 
analiza z idejno zasnovo predvidenih ureditev.  

12.664,00 
Vrednost 2017 (v EUR)

27

Protipoplavni 
ukrepi 
Nova Cerkev 
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• 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 dejavnim 
vključevanjem v gospodarske in družbene procese 
okolja.

• Dejavno sodelovanje v projektih Mladim prijazna 
občina in Občina po meri invalidov; 

- Sprejem Strategije za mlade v občini Vojnik 
2017–2022 ter animacija mladih za podjetništvo z 
dogodkom STARTAJ VOJNIK.

- Sprejem v projekt Europa Goes Local, ki je 
podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na 
lokalni ravni.

- Vključitev v projekt Moja zgodba za tvojo varnost 
skupaj z zavodom VOZIM in Thermano, d. d. 
Laško. Projekt traja od avgusta 2017 do konca 
julija 2018. Soustvarjalci in soizvajalci programa 
so invalidi – poškodovanci prometnih nesreč in 
mladi, ki so skozi medsebojno sodelovanje pri 
izvajanju programa ponovno vključeni v družbo. 
Interakcija med mladimi in invalidi služi kot orodje 
za razbijanje tabujev glede invalidnosti pri mladih.

• Sprejem treh Občinskih podrobnih prostorskih načrtov 
(v nadaljevanju OPPN);

- OPPN za Novo Cerkev 6 (Uradno glasilo slovenskih 
občin – v nadaljevanju UGSO, št. 63/2017)

 Predmet OPPN je prostorska ureditev območja 
Nove Cerkve v velikosti pribl. 28.350 m. 
Na celotnem območju OPPN se načrtujejo 
individualni stanovanjski objekti, ki bodo dostopni 
preko osrednje prometnice – regionalne ceste in 
nove povezovalne ceste z ureditvijo komunalne 
infrastrukture.

- OPPN za Poslovno cono Vojnik (UGSO, št. 
35/2017) 

 Predmet OPPN je ureditveno območje nasproti 
Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki je na vzhodnem 
delu omejeno z regionalno cesto Višnja vas–Celje, 
na jugu z nepozidanimi kmetijskimi površinami, 
na zahodu s kmetijskimi površinami ter na severu 
z odprtim meteornim odvodnikom. Velikost 
območja prostorske ureditve znaša 4.760 m2. 
Zemljišče je v naravi travnik in obravnava gradnjo 
objektov za poslovno, trgovsko, storitveno, 
servisno in obrtno dejavnost oziroma terciarno 
dejavnost s pripadajočo prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo.

- OPPN – Spremembe in dopolnitve OLN obrtno-
poslovne cone Arclin (UGSO, št. 60/2017)

 Na območju obrtno-poslovne cone Arclin se je s 
postopkom spremembe OPPN izvedel postopek, 
ki v obstoječi stanovanjski hiši dovoljuje ureditev 
terciarne dejavnosti (obrt in ostale poslovne 
dejavnosti za mirno obrt). 

 KREPITEV PRIPADNOSTI 
SKUPNEMU PROSTORU 
V predhodno preglednico smo vključili večino pomembnejših 

investicij in projektov iz leta 2017, ki so povezani z 
naložbami. Vseh drugih dejavnosti, predvsem družbenih 

dejavnosti (šole in vrtci, sociala, prireditve, društva), 
turizma, podjetništva in kmetijstva, tekočega vzdrževanja v 

to predstavitev nismo vključili. 

Seznanjamo vas tudi z naslednjimi projekti in
 informacijami preteklega leta: 
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• Spremljanje Občinskega programa 
varnosti.  

• Spremljanje Lokalnega 
energetskega koncepta. 

• Izdajanje brezplačnega občinskega 
glasila Ogledalo (4 številke) in 
informiranje po spletnem mediju 
Mojaobcina.si.

• Izvedli smo četrti dan odprtih vrat 
Občine Vojnik na Frankolovem, 
v okviru katerega smo poleg 
preteklih in prihodnjih dejavnosti 
Občine Vojnik predstavili Gasilsko 
zvezo Vojnik-Dobrna ter delovanje 
na področju gasilstva. 

• Organiziranje 30. pustnega 
karnevala v Novi Cerkvi s 
Prostovoljnim gasilskim društvom 
Nova Cerkev, 15. narodno-
zabavnega koncerta »Ostanimo 
prijatelji« na Frankolovem s 
Prosvetnim društvom Anton 
Bezenšek Frankolovo in 3. 
Božičnega Vojnika s Turističnim 
društvom Vojnik. 

• Prijavili BOŽIČNI VOJNIK za 
nagrado Jakob 2017 na temo 
Inovativni turistični programi za 
dejavni dopust v naravnem okolju 
ter prejeli diplomo za sodelovanje.

• Ob 22. občinskem prazniku 
je prejel dr. Vinko Kraljič zlati 
vojniški grb in tako postal častni 
občan občine Vojnik.

• Ob kulturnem prazniku 2017 
smo drugič podelili priznanje za 
življenjsko delo s področja kulture, 
ki ga je prejel gospod Jožef 
Gregorc. 

• Sofinanciranje kmetijskih 
dejavnosti ter podjetništva.

• Izvajanje predhodnih dejavnosti 
za izgradnjo širokopasovnega 
omrežja. 

• Na podlagi javnega poziva 
Agencije za varnost prometa 
smo z uspešno prijavo pridobili 
v brezplačni polletni najem 
prikazovalnik hitrosti. 

• Na javni poziv LAS, Raznolikost 
podeželja za sredstva iz 
Evropskega sklada za razvoj regij 
smo uspešno prijavili projekt: 
Ureditev mobilne tržnice in 
vzpostavitev mreže lokalnih 
ponudnikov.

• Vzdrževanje pokopališč in 
spomenikov ter urejanje krajev.

• Investicijsko in tekoče vzdrževanje 
šolskih, vrtčevskih, športnih in 
kulturnih objektov.

• Investicijsko vzdrževanje mostov, 
lokalnih cest in javnih poti ter 
urejanje krajev. 

Občina Vojnik ima najetih osem 
posojil. Na dan 31. 12. 2017 je 
njihovo stanje 2,3 milijona EUR, 
zapadejo v obdobju 2018–2028. 
Posojila so bila sklenjena predvsem 
za večje investicije, kot so izgradnje 
nizko energetskega vrtca v Vojniku, 
OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik, 
večnamenske dvorane POŠ Nova 
Cerkev, telovadnice Vojnik, ureditev 
podstrešja na šolah v Novi Cerkvi 
in v Vojniku, most Višnja vas ter 
asfaltiranje. V letu 2017 smo odplačali 
za 277.000 EUR glavnic posojil, hkrati 
pa smo črpali povratna sredstva 
Ministrstva za gospodarstvo in 
tehnološki razvoj RS v višini 137.000 
EUR, ki jih za prijavljen investicijski 
projekt lahko brezobrestno prejme 
občina za dobo vračila v 10 letih. Po 
razpoložljivi kvoti je občina zadolžena 
v višini 57 % zakonsko dovoljene 
zadolžitve.

Občina Vojnik je še naprej investicijsko 
naravnana občina, saj je v letu 2017 
porabila 26 % sredstev za investicije. 
Sledimo ciljem okolju in občanom 
prijazne občine, k odkrivanju in 
doživljanju dediščine ter krepitvi 
pripadnosti skupnemu prostoru, 
kar vključuje tudi dejavnosti glede 
varčevanja z energijo ter sodelovanje 
občine z gospodarstvom. 

Povzela in uredila: mag. Mojca Skale, 
foto: Lea Sreš, Dolfi Jakop, Boštjan 
Švab,  Mojca Skale, Dušan Horvat  
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