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Pomembnejši projekti so: popolna obnova stanovanja na 
Celjski cesti 10, Vojnik (plačilo prve situacije), obnova 
stavbnega pohištva na štirih  stanovanjih na Celjski cesti 
19, Vojnik, obnova stanovanja na Keršovi ulici 7, Vojnik, 
ter menjava vhodnih vrat za tri stanovanja na Keršovi ulici 
10, Vojnik.

20.467,00
Odhodki  2019 – EUR

2

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

Plačali smo dodatna dela za večjo varnost uporabnikov objekta 
ter za ureditev odvodnjavanja dvorišča. Z večletno investicijo 
smo zagotovili 10 popolnoma prenovljenih energetsko varčnih 
javnih najemnih stanovanj in dva poslovna prostora. Skupna 
vrednost investicije je 653.210 EUR. V letu 2018 je investicijo 
sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v 
višini 145.254 EUR ter EKO-sklad v višini 32.978 EUR.

63.755,00
Odhodki  2019 – EUR

1

Rekonstrukcija 
in energetska 
sanacija poslovno – 
stanovanjske stavbe 
Nova Cerkev 22

V vrtcu Mavrica Vojnik so 12.826 EUR porabili za 
odplačilo lizinga za kombinirano vozilo, za računalniško 
in pisarniško opremo, šivalni stroj in zunanja igrala ter 
popravilo ploščic v kuhinji. Vrtcu Danijelov Levček smo 
sofinancirali 2.066 EUR za sanacijo travne površine igrišča 
v Vojniku.    

14.892,00
Odhodki  2019 – EUR

4

Investicijsko 
vzdrževanje vrtca 
Mavrica Vojnik in 
vrtca s koncesijo

Za vrtec Frankolovo, ki bo izveden kot dozidava na zahodu 
OŠ A. B. Frankolovo, smo v letu 2019 plačali 348.240,00 
EUR za pripravljalna dela, ki so vključevala tudi prestavitev 
električnih vodov in trafo postaje. Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo je investicijo nepovratno sofinanciralo v 
višini 148.922 EUR ter odobrilo povratno financiranje v enaki 
višini. Gradnja se nadaljuje v letu 2020.

348.240,00
Odhodki  2019 – EUR

3

Izgradnja vrtca 
Frankolovo

Tudi leto 2019 je bilo delovno leto. 
Kljub težavam pri financiranju Občin 
smo skušali s sredstvi, ki so nam na 
voljo, narediti kar največ.
 
Najbolj je na področju investicij 
leto zaznamoval pričetek gradnje 
novega vrtca na Frankolovem. Ta 
investicija je največja v zadnjih letih 
in bo imela učinek tudi na delo 
šole, saj se ureja nova kuhinja in 
nov vir ogrevanja. Prav tako sta v 
telovadnici predvidena nov športni 
pod in talno ogrevanje, kar bo takoj 

odpravilo težave nizkih temperatur v 
telovadnici v zimskem obdobju.
 Zelo sem hvaležen vsem, ki ste se 
v režijskih odborih aktivno vključili 
v delo, predvsem na asfaltiranju 
cest in na izgradnji vodovodov in 
kanalizacije. Smo pa v tem letu začeli 
tudi z rekonstrukcijami lokalnih cest, 
s čimer bomo intenzivno nadaljevali 
tudi v prihodnje. Uspešni smo bili 
pri sanaciji plazov, izgradili smo nov 
most v Hrenovi preko Dobrnice. 
Nadaljevali smo s prenovami ulic, 
zato ima Preložnikova novo podobo. 

Poglejte v nadaljevanje in se seznanite 
z izvedenim v lanskem letu. Zelo veliko 
pozornost posvečamo tudi pripravi 
novih projektov, ki bodo izvedeni v 
naslednjih letih.
Ob zavedanju, da so naša društva, šole 
in vrtci nemoteno delovali ter da smo 
pomagali tudi tistim v največji stiski, 
je najlepša nagrada vaš zadovoljen 
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 2019
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Vaš župan Branko Petre

Nakup motorjev za spust in dvig dvižnih mrežastih 
varovalnih zaves za rokometnimi goli ter vgradnja lesenih 
kotnih letev na robu lesenih zaščitnih oblog na tribunah 
v telovadnici OŠ Vojnik v višini 3.100 EUR. Izdelana 
je bila idejna zasnova za rekonstrukcijo telovadnice 
na Frankolovem v višini 3.900 EUR. Za investicijsko 
vzdrževanje igrišč se je namenilo 432 EUR. 

7.432,00
Odhodki  2019 – EUR

6

Investicijsko vzdrževanje 
športnih objektov 
in nakup opreme za 
telovadnico OŠ Vojnik 
ter rekonstrukcija 
telovadnice Frankolovo

V OŠ A. B. Frankolovo so porabili sredstva v višini 15.799 
EUR, in sicer predvsem za sanacijo kletnih prostorov za 
tehnično učilnico in vzdrževanje požarnega in alarmnega 
sistema. OŠ Vojnik s podružnicami je porabila sredstva v 
višini 28.440 EUR, predvsem za ureditev terase, beljenje 
severne fasade ter menjavo keramike v jedilnici OŠ Vojnik. 
V POŠ Nova Cerkev se je uredila garderoba ter kupila 
oprema tudi za POŠ Socka.    

44.239,00
Odhodki  2019 – EUR

5

Investicijsko 
vzdrževanje 
osnovnih šol

Projekt »Na plac'« smo v letu 2019 zaključili: vzpostavili smo 
spletno stran, izdelali celostno grafično podobo projekta, 
izdali katalog ponudbe območja ter izvedli izobraževanja 
za lokalne in potencialne lokalne ponudnike območja LAS. 
Skupna vrednost projekta s partnerji je bila 96.146 EUR, 
aktivnosti Občine Vojnik so znašale 52.861 EUR. Uspešno 
smo pridobili EU in državna sredstva v višini 35.388 EUR. 

14.672,00
Odhodki  2019 – EUR

8

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

Uredili smo dotrajano streho na otroškem oddelku, ker 
je puščala in je ob nalivih teklo v prostor knjižnice. Treba 
je bilo zamenjati celotno ostrešje ter ga prekriti z novo 
kritino.

12.500,00
Odhodki  2019 – EUR

7

Investicije v
knjižnico Vojnik

Pripravili smo projektno dokumentacijo za: rekonstrukcijo 
LC 464081 Keršove ulice od lekarne do semaforiziranega 
križišča, pločnik ob LC 032103 Vojnik–Gmajna, pločnik 
od OŠ Vojnik do MIK-ovih blokov na LK Prušnikova ulica, 
pločnik ob JP 964551 Gmajner–Nova Cerkev.

10.041,00
Odhodki  2019 – EUR

10

Projekti, načrti in 
študije za prometno 
infrastrukturo

Sredstva so se namenila za ureditev odvodnjavanja 
in popravilo travnih plošč na glavnem parkirišču 
pokopališča ter za ureditev in sanacijo temeljev 
stare vežice. Del sredstev se je namenilo ureditvi 
dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja 
vežice.

20.542,00
Odhodki  2019 – EUR

9

Pokopališče in 
mrliška vežica Vojnik

INVESTICIJE 2019
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2019
OBČINA VOJNIK
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Postavitev zaščitne ograje na nevarnih odsekih cest, in 
sicer JP 964901 Hrenova–Pozjak–kmet Gobec, JP964491 
Žerovnik–Rakova steza, JP 965411 od kapele Trnovlje–
Blazinšek pri uvozu Pukmajster, JP 965441 Vojnik–Konjsko–
Štolner s 16 zaključnic ZA/F v dolžini 84 m. Obnova 
prometne signalizacije, popravilo prikazovalnika hitrosti. 

12.748,00
Odhodki  2019 – EUR

12

Investicijsko 
vzdrževanje 
prometne opreme 
(odbojne ograje …)

Nakupi zemljišč skupaj 47.722 EUR: parkirišče v Vojniku: 
24.690 EUR; zemljišče za potrebe prestavitve vodotoka pri 
izgradnji vrtca Frankolovo: 7.470 EUR; zemljišča za gradnjo 
vodohrana Trnovlje 1.022 EUR in črpališča – vodohran 
Trnovlje 2.016 EUR; manjši nakupi zemljišč. Stroški v višini  
15.850 EUR so povezani z nakupom in brezplačno pridobitvijo 
zemljišč: cenitve, geodetske storitve in notarji.

63.572,00 
Odhodki  2019 – EUR

11

Nakup in pridobitev 
zemljišč 

Za rekonstrukcijo ulice Preložnikova in Ahtikova ulica smo izvedli 
zamenjavo dotrajanih robnikov in odtočnih robnikov (50 kom), 
popravilo odtočnih jaškov in dvig na višino asfaltiranja, izkop in 
napeljavo NN kabla (86 m) in postavitev 2 svetilk JR z drogovi, 
izgradnjo odtočne rešetke v Žlausovi ulici (5m), ureditev in asfaltiranje 
pločnika v površini 110m2 z asfaltiranjem koritnic v višini  8.298 EUR. 
V Kašovi ulici od vodnjaka do Kašove ulice smo obnovili meteorno 
kanalizacijo, obnovili jaške, uredili vodovod, sanirali spodnji del škarpe, 
uredili odvodnjavanje ulice ter zamenjali vezano spodnjo nosilno plast v 
vrednosti 6.975 EUR. Z izvajanjem del bomo nadaljevali v letu 2020. 

15.273,00
Odhodki  2019 – EUR

14

Rekonstrukcije ulic

Izgradnja elektro priključka s postavitvijo in dobava elektro 
omarice pod cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku za potrebe 
prireditev, obnova avtobusne postaje v Višnji vasi, ureditev 
platoja s klopcami nasproti občinske stavbe, obnova 
tlakovanih površin trga v Novi Cerkvi, ureditev parkirišča in 
intervencijske poti med šolo in gasilskim društvom v Socki 
in izgradnja temelja za reklamni pano v Frankolovem.

17.525,00
Odhodki  2019 – EUR

13

Urejanje krajev

Skupaj smo asfaltirali 3387 m javnih poti in 1.209 m lokalnih 
cest. Daljši cestni odseki: JP 964191 Od vodnjaka–Kašove ulice 
(85 m); JP 964341 Male dole–Lačna vas, Petelinjek–Plate (345 
m);  JP Polže-Brecl (160 m);  JP 965591 Lemberg–Hrenova-Rupe 
(419 m);  JP 964253 Razdelj–Knez (198m);  
JP 964121 Vizore–Kraljič (570 m);  JP 964131 Socka–Trnovlje–
Selce (172 m); JP 965281 Pristava–Sitar (365 m); JP 965321 
Ilovca–Macuh (393 m);  LC 464031 Ilovca–Črešnjice (390 m); LC 
464051 (rekonstrukcija) Frankolovo-Socka (819 m).

290.387,00
Odhodki  2019 – EUR

16

Asfaltiranje 
lokalnih cest in 
javnih poti

Javno razsvetljavo smo naredili na območju Socke 
(7 svetilk z drogovi), Ivence (6 svetilk z drogovi), 
Preložnikove ulice(2 svetilki z drogovi), pri OŠ Vojnik
(1 svetilka z drogom).

9.757,00
Odhodki  2019 – EUR

15

Izgradnja javne 
razsvetljave 

INVESTICIJE 2019
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2019
OBČINA VOJNIK
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V letu 2018 se je porušil 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. Investicija se je zaključila v 
letu 2019. Vrednost projekta je 229.706 EUR. Ministrstvo za 
okolje in prostor projekt sofinancira v višini 163.500 EUR.

95.748,00
Odhodki  2019 – EUR

18

Izgradnja ceste 
in nadomestnega 
mostu čez Hudinjo v 
Razdelju–Homec 

Za večjo varnost se je izvedla popolna rekonstrukcija 
lokalne ceste LC 032013 Vojnik–cesta v Šmartno do 
Gmajne v dolžini 685 m in širine 5 m z urejenim meteornim 
odvodnjavanjem, bankin, mostu čez reko Hudinjo in obnova 
mostne varovalne ograje. Rekonstrukcija se je izvedla po 
postopku hladne reciklaže s penjenim bitumnom do globine 
30 cm in asfaltno prevleko AC22 base B50/70 A3 debeline 6 
cm in AC11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm.

148.524,00 
Odhodki  2019 – EUR

17

Rekonstrukcija 
lokalne ceste v 
Šmartno 

Rekonstrukcija mostu čez Dobrnico v naselju Zg. Hrenova 
se je izvedla v letu 2019. Tlorisna dimenzija povozne 
plošče je 7,70 m x 4,51 m in debeline 35 cm. V prekladno 
ploščo se je vgradila PVC cev DN100 za komunalne vode 
in postavitvijo varovalne ograje višine 1,20 m. Uredil se je 
iztok (od Božnik) s kamnom v betonu.

33.333,00
Odhodki  2019 – EUR

20

Rekonstrukcija 
mostu v zgornji 
Hrenovi

V letu 2018 smo uredili obvozno cesto za potrebe izgradnje 
mostu čez Dobrnico v spodnji Hrenovi, kar je znašalo 5.826 EUR. 
Investicija se je nadaljevala v letu 2019. Dolžina povozne 
mostne plošče je 7,70 m in širine 4,63 m. Izdelala sta se nova 
opornika v dolžini 5,50 m. V območju mostu so se vzporedno 
z gradnjo zavarovale tudi brežine reke Dobrnice v dolžini 10 m 
in višine 2 m. Skupna vrednost projekta je 46.927 EUR.  

41.101,00
Odhodki  2019 – EUR

19

Rekonstrukcija 
mostu v spodnji 
Hrenovi 

Sredstva amortizacije so se porabila predvsem za 
sofinanciranje obnove čistilne naprave v Škofji vasi, na katero 
je priključena kanalizacija Arclina in Vojnika: obnova in 
nadgradnja mehanske stopnje čiščenja (zadrževalni bazen, 
črpališče, grobe grablje s pripadajočim objektom). V manjšem 
deležu pa je bila obnovljena kanalizacija v centru Vojnika. 

225.000,00 
Odhodki  2019 – EUR

22

Obnovitvene 
investicije v 
kanalizacije in 
čistilne naprave

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektov za del 
kanalizacije Dol pod Gojko Frankolovo, za spremembo 
projektne dokumentacije za kanalizacijo Ivenca ter 
za hidravlično zasnovo in rešitev preobremenjenosti 
kanalizacije v Novi Cerkvi.

13.746,00
Odhodki  2019 – EUR

21

Načrti in študije
kanalizacija in 
čistilne naprave 

INVESTICIJE 2019
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2019
OBČINA VOJNIK



16 | OgledalO | 02 – 129 | 30. april 2020 | 

V letu 2019 smo pridobili gradbeno dovoljenje. Sredstva smo 
porabili za pridobitev projektne in investicijske dokumentacije. 
Prijavili smo se na evropska kohezijska sredstva. Investicijo 
bomo predvidoma začeli izvajati v letu 2020. Projektantska 
vrednost investicije za 2.880 m kanalizacije, na katero se bo 
predvidoma priključilo pribl. 60 objektov, je 916.848 EUR.

10.134,00
Odhodki  2019 – EUR

24

Izgradnja 
kanalizacije 
v Vojniku - 
aglomeracije

Leta 2018 smo začeli z izgradnjo sekundarne kanalizacije na 
Frankolovem (IV. in V. faza), na območju JZ od Mercatorja 
Frankolovo (Frankolovo–Stražica) in jo končali v letu 2019. 
Dolžina kanalizacije je 788 m. Nanjo se bo lahko priključilo 
28 objektov. Zgradil se je tudi pločnik, uredilo odvodnjavanje 
s postavitvijo robnikov ter se pripravilo za postavitev javne 
razsvetljave. Vrednost investicije je znašala 163.841 EUR. 

90.256,00 
Odhodki  2019 – EUR

23

Izgradnja 
sekundarne 
kanalizacije na 
Frankolovem IV. in 
V. faza

Iz sredstev amortizacije smo investirali v obnove vodovodov na 
območju občine Vojnik: pod Hudinjo–odcep za Polže, na trasi 
Socka–Nova Cerkev–VH devica Marija in prevzem lokalnega 
vodovoda Čreškova, ki bo predvidoma v 2020. Sofinancirali 
smo obnove primarnih vodovodov, katerih solastniki smo: 
obnovo cevovoda VH Škofja vas–Celje in Frankolovo–Celje 
v Vojniku, obnovo vodovoda center Vojnika in v Vitanju 
ter obnovo UV-dezinfekcije na vodarni v Vitanju in obnovo 
tehnološke opreme v vodarni Medlog. 

97.317,00
Odhodki  2019 – EUR

26

Obnovitvene 
investicije v 
vodovode

Izgradili smo 125 m kanalizacije, na katero se je priključilo 
5 gospodinjstev. Vrednost investicije je znašala 10.011 
EUR. Dela so se začela že v letu 2018 in končala v 2019. 

10.011,00
Odhodki  2019 – EUR

25

Izgradnja 
kanalizacije Arclin

Projektno dokumentacijo smo pridobili že v letu 2018, v 
letu 2019 pa tudi gradbeno dovoljenje za razširitev javnega 
vodovoda in gradnjo vodohrana. Konec leta 2019 smo 
pričeli z izgradnjo vodovoda Beli Potok v dolžini 982 in 
vodohrana prostornine 15 m3. Priključilo se bo lahko pribl. 
10 gospodinjstev.

2.888,00
Odhodki  2019 – EUR

28

Izgradnja vodovoda 
Frankolovo–Beli 
Potok

V letu 2017 smo izgradili 543 m novega vodovoda, v 
letu 2018 smo zgradili še 444 m in v letu 2019 zaključili 
investicijo. Vodovodne cevi so premera PE100. Na vodovod 
se lahko priključi 8 objektov. Vrednost celotne investicije je 
bila 87.122 EUR. 

4.927,00
Odhodki  2019 – EUR

27

Izgradnja vodovoda 
Male Dole–Razgorce

INVESTICIJE 2019
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2019
OBČINA VOJNIK
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V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik – Dobrna 
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer 
do PGD Vojnik za nakup gasilske ploščadi, ki jo bodo 
uporabljala vsa gasilska društva v zvezi. Sofinanciranje je 
predvideno še v letih 2020–2021. 

83.000,00 
Odhodki  2019 – EUR

33

Nakup gasilske 
ploščadi

Sredstva v obliki investicijskega transferja so se namenila 
PGD Nova Cerkev za ureditev prostorov društva – 
izgradnje garderobnih in operativnih prostorov za 
operativne gasilce. 

12.000,00
Odhodki  2019 – EUR

30

Gasilski dom Nova 
Cerkev 

Iz sredstev amortizacije se je za investicijsko 
vzdrževanje Regijskega centra za ravnanje z odpadki 
namenilo 18.878 EUR ter za obnovo stare infrastrukture 
11.633 EUR.

30.511,00  
Odhodki  2019 – EUR

29

Obnovitvene 
investicije v 
odlagališča in 
RCERO

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 2018 smo že financirali 40.000 EUR, skupaj 
torej 70.000 EUR. 

30.000,00
Odhodki  2019 – EUR

32

Nakup gasilskega 
vozila za 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Socka 

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 2016-2019 smo tako financirali 
40.000 EUR. 

10.000,00
Odhodki  2019 – EUR

31

Nakup gasilskega 
vozila za 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Frankolovo

215 EUR je bilo namenjenih za tehnično opremo 
reševalnih enot civilne zaščite (mikrofoni, zvočniki).
10.900 EUR se je namenilo za nakup manjkajoče osebne 
zaščitne opreme – delovne obleke; sredstva so bila kot 
investicijski transfer sorazmerno razdeljena vsem petim 
gasilskim društvom. 

11.115,00 
Odhodki  2019 – EUR

34

Nakup opreme in 
vzdrževanje za 
civilno zaščito ter 
nakup gasilske 
opreme

INVESTICIJE 2019
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2019
OBČINA VOJNIK
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Direkcija RS za infrastrukturo: Projekt RC Šmarjeta–
Frankolovo (odstranitev objektov, PZI Višnja vas–Celje 
in recenzija, IDZ križišče Višnja vas) v višini 54.763 EUR. 
Projekt ureditev ceste Arclin–Ljubečna (PZI ureditev 
pločnika Arclin–Ljubečna in idejna zasnova za pridobitev 
projektnih pogojev – IZP celovita ureditev Dajnice) 
v višini 19.939 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor: 
Sanacija Tesnice in Jesenice na Frankolovem v vrednosti 
89.980 EUR ter čiščenje potokov Brezova in iz Tomaža ter 
vzdrževanje s protipoplavnimi ukrepi 52.490 EUR.

 217.172,00 
Odhodki  2019 – EUR

36

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

V letu 2018 smo pripravili dokumentacijo za sanacijo 
vozišča in dveh plazov v Črešnjicah. Prvi del se je izvedel v 
letu 2018, drugi v letu 2019. V okviru projekta sanacije je 
bila izgrajena podporna kamnita zložba, sanacija cestišča 
in ureditev odvoda površinskih in zalednih vod. Vrednost 
pogodbe za izvedbo je znašala 174.399 EUR. Ministrstvo 
za okolje in prostor je sofinanciralo 140.821 EUR. Stroški 
nadzora, varnostnega koordinatorja ter noveliranja 
projekta PZI so znašali 9.464 EUR.

183.863,00 
Odhodki  2019 – EUR
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Sanacija plazu II in 
odseka cestišča LC 
464041 Verpete- 
Črešnjice-peskokop
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DELOVNI SREBRNI JUBILEJ 
OBČINE VOJNIK IN 

NJENIH PREBIVALCEV 
V preglede smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov iz leta 

2019, ki so povezani z naložbami. Vseh drugih rednih dejavnosti in tekočega 
vzdrževanja, predvsem iz 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 
povezane z investicijami. Seznanjamo vas z naslednjimi pomembni projekti in 

informacijami preteklega leta: 

GOSPODARSTVO PROMET OKOLJE
IZOBRAŽEVANJE

KAKOVOST ŽIVLJENJA

1
 Občina Vojnik je v letu 2019 zaključila in sprejela Vizijo in strategijo 
(VIS) razvoja občine Vojnik za obdobje 2020–2030. Na podlagi vrednot 
in participacije občanov smo dosegli konsenz o viziji in smereh razvoja 
lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah tukaj živečih ljudi. Na 
delavnicah smo opredelili cilje ter nabor aktivnosti ukrepov in projektov 
za izvajanje strategije in nastavili kazalnike za spremljanje rezultatov po 
razvojnih stebrih: gospodarstvo, okolje, promet, izobraževanje in 
kakovost življenja.
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2
 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 izvajalo meritve 
krvnega tlaka in holesterola. 
Rdečemu križu – Območno 
združenje Celje smo za 
vključenega invalida v javno 
delo financirali 5 % plače. 
Medobčinskemu društvu 
slepih in slabovidnih smo 
po sklepu Občinskega sveta 
sofinancirali nakup vozila za 
potrebe članov društva.

3
 V decembru 2019 smo na 
sprejemu župana prejeli 
Certifikat Mladim prijazna 
občina za obdobje 2019–2023, 
ki ga podeljuje Inštitut 
za mladinsko politiko v 
sodelovanju s Skupnostjo 
občin Slovenije in pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika 
RS Boruta Pahorja. 

4
 Vključeni smo bili 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. 

5
 V letu 2019 smo začeli z zbiranjem novih pobud za spremembo 
Občinskega prostorskega načrta. Prispelo je pribl. 130 pobud. Začeli 
smo postopke za sprejem naslednjih občinskih prostorskih načrtov (v 
nadaljevanju OPPN): OPPN KIM-EUP VO-42, OPPN EUP NC-32 Nova 
Cerkev Klinc, OPPN EUP VO-14 Šetina, OPPN EUP VO-16 Podergajs, 
OPPN VO EUP VO-45 VO-44 Mikuš IN OPPN EUP-47 ETT. Sprejeli 
smo tri OPPN: OPPN NOVA CERKEV (EUP NC-5 Gmajner), OPPN 
Slemenšek in OPPN Kotnik, FR-12. 

6
 Spremljali smo Občinski 
program varnosti in Lokalni 
energetski koncept ter 
zagotavljali skupaj z EKO-
skladom tedensko energetsko 
svetovanja v prostorih občine. 

7
 Zagotovili izvajanje vsebin 
v Medgeneracijskem centru 
Vojnik.

8
 Zaključila se je I. faza projekt 
CircE Skupnosti občin 
Slovenije, v katerem je kot 
deležnik sodelovala tudi 
Občina Vojnik. Poudarek je 
na krožnem gospodarstvu v 
turizmu. 

9
 Izdali smo pet številk 
brezplačnega občinskega 
glasila Ogledalo in informirali 
občane po spletnem mediju 
Mojaobcina.si. 

10
 V maju in juniju smo 
popolnoma prenovili 
uradno spletno stran 
Občine Vojnik 

 www.vojnik.si z novo 
grafično podobo ter 
dopolnili vsebine.

11
 Uspešni smo bili na razpisu Javne agencije RS za varnost prometa in v 
avgustu prejeli za desetmesečni brezplačni najem prikazovalnik hitrosti 
»Vi vozite«. Z njim želimo spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni 
vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem 
prometu.
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12
 V avgustu smo objavili javni 
razpis za podelitev koncesije 
s področja splošne ambulante 
v Domu starejših občanov 
Vojnik ter nato v decembru 
sklenili koncesijsko pogodbo 
za dobo 15 let.

13
 Na začetku oktobra smo 
predstavili učencem 8. 
razreda OŠ Vojnik nekatere 
poklice, ki jih zaposlujemo, 
in delo, ki ga opravljamo. 
Seznanili smo jih o možnostih 
opravljanja počitniškega 
dela ali prakse ter možnostih 
štipendiranja.

14
 Računsko sodišče je v oktobru izreklo pozitivno mnenje za pravilnost 
dela poslovanja Občine Vojnik v letu 2017. Revidiranje se ja nanašalo 
na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje 
proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov 
v najem, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih 
uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje ter druga 
področja poslovanja.

15
 V novembru je družba 
SeneCura s sedežem na 
Dunaju postala nova lastnica 
Špesovega doma v Vojniku. 
Glavno vodilo podjetja je 
doseganje najboljše kakovosti 
v oskrbi v skladu s sloganom 
»Blizu ljudem«.

16
 V letu 2019 smo usklajevali 
reorganizacijo Skupne 
občinske uprave občin Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje, 
Vojnik in Zreče in postopek 
zaključili konec novembra. V 
njej opravljamo pet področij: 
občinsko inšpekcijsko 
nadzorstvo, občinsko 
redarstvo, proračunsko 
računovodstvo, varstvo okolja 
in urejanje prometa. Planirani 
letni prihodek sofinanciranja 
države je v višini 94.618 EUR 
na sprejet plan odhodkov 
2020.

17
 Varuh človekovih pravic je 
posloval na sedežu Občine 
Vojnik 11. decembra. Bil je 
na razpolago občanom ter 
obiskal nekatere institucije 
v občini, kjer se je seznanil z 
njihovim delom in težavami, 
s katerimi se srečujejo pri 
uresničevanju pravic ljudi. 

18
 Župan Občine Vojnik 
je v decembru podpisal 
pristopno izjavo k dogovoru 
o spodbujanju zmanjšanja 
uporabe plastičnega pribora 
v slovenskih občinah ter 
ponudbo pijače v okolju 
prijazni, trajnostni embalaži 
na dogodkih in prireditvah v 
organizaciji občine. Želimo, 
da tudi društva in druge 
organizacije temu sledijo. 

19
 Organizirali smo tradicionalne 
dogodke: 32. Pustni karneval 
v Novi Cerkvi skupaj s PGD 
Nova Cerkev,  28. 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 
peti »Božični Vojnik«.  

20
 V februarju smo izvedli šesti 
dan odprtih vrat Občine 
Vojnik v Knjižnici Vojnik, 
kjer smo poleg predstavitve 
preteklih in prihodnjih 
aktivnosti občine, odprli 
razstavo likovnih del Draga 
Medveda, ki je živel v Novi 
Cerkvi. 

21
 Ob dnevih evropske kulturne dediščine v oktobru je bil poudarek na 
ljudski pesmi. V galeriji Piros v Globočah pri Vojniku je bila razstava 
knjižnih in rokopisnih pesmaric naših babic in dedkov. Na koncertu 
na Frankolovem pa so nastopili osnovnošolci Frankolovega, Mladi 
Skomarjani, skupina Kitarakon in Joškova banda. Za aktivnosti smo 
prejeli priznanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in 
ministra za kulturo. 
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Pripravila 
mag. Mojca Skale s sodelavci 

22
 V decembru je ob 25-letnici 
Občine Vojnik izšla knjiga 
Pomembne osebnosti 
občine Vojnik, v kateri je 
predstavljenih 24 prejemnikov 
Zlatih vojniških grbov, štirje 
prejemniki Priznanj za 
življenjsko delo na področju 
kulture ter 34 pomembnih 
osebnosti iz preteklosti in 
sedanjosti, ki so pustili pečat v 
zgodovini naših krajev. 

23
 Ob kulturnem prazniku 2019 
smo četrtič podelili priznanje 
za življenjsko delo na področju 
kulture, ki ga je prejela Emilija 
Kladnik Sorčan.  

24
 Ob občinskem prazniku, ko 
smo praznovali tudi 25 let 
samostojne Občine Vojnik, je 
prejel gospod Dušan Horvat 
zlati vojniški grb in tako 
postal častni občan Občine 
Vojnik. Podeljena sta bila tudi 
dva srebrna in trije bronasti 
vojniški grbi, devet priznanj 
župana, pet priznanj za zlate 
maturante in eno priznanje za 
študijske dosežke.

25
 Javna agencija RS za varnost 
prometa je v novembru 
podelila bronasti znak AVP 
za prispevek k večji varnosti 
v prometu gospodu Ladislavu 
(Slavku) Jezerniku.
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26
 Ob sprejemu župana v 
decembru smo podelili 
priznanja najboljšim 
športnikom in športnicam leta 
2019. 

27
 Sofinanciramo kmetijske 
dejavnosti, podjetništvo ter 
društvene dejavnosti na 
podlagi javnih razpisov.

28
 Financiranje predšolske 
dejavnosti, prevozov 
osnovnošolskih otrok in 
sofinanciranje dodatnih 
programov v osnovnih šolah.

29
 Sofinanciranje socialnih 
programov (pomoč na domu, 
domska oskrba). 

30
 Izvajamo redno vzdrževanje 
občinskih zgradb, mostov, 
lokalnih cest in javnih poti 
ter skrbimo za okolje tudi z 
urejanjem krajev.  

Občina ima najetih osem kreditov. Na dan 31. 12. 2019 je bilo njihovo 
stanje 2.062.293 EUR in zapadejo v obdobju 2020–2029. Krediti so 
bili sklenjeni v preteklih letih predvsem za večje investicije: nizko 
energetski vrtec v Vojniku, OŠ Antona Bezenška Frankolovo in OŠ 
Vojnik, telovadnico Vojnik, ureditev podstrešja na Podružnični osnovni 
šoli Nova Cerkev in na OŠ Vojnik, asfaltiranja ter rekonstrukcijo 
poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22. V letu 2019 smo 
odplačali za 242.000 EUR glavnic kreditov, hkrati pa smo črpali za 
izgradnjo vrtca na Frankolovem povratna sredstva Ministrstva za 
gospodarstvo in tehnološki razvoj RS v višini 148.922 EUR, ki jih za 
prijavljen investicijski projekt, lahko prejme občina brezobrestno 
za dobo vračila v 10 letih. Po razpoložljivi kvoti v letu 2019 je občina 
zadolžena v višini 37 % zakonsko dovoljene zadolžitve. V letu 2019 se 
je v celoti  odplačal kredit za izgradnjo mostu v Višnji vasi.

Občina Vojnik je v letu 
2019 porabila 29,5 % 
sredstev za investicije. Na 
podlagi Vizije in strategije 
2020–2030 in sprejetega 
proračuna bomo v letu 
2020 še bolj investicijsko 
naravnani. Seveda, če bomo 
pravočasno vsi skupaj, 
vendar narazen, v skladu z 
navodili, uspešno zajezili 
epidemijo koronavirusa.

Foto: Majaž Jambriško, Lea Sreš 


