
Vodovod Trnovlje pri Socki
Od meseca oktobra 2020 poteka 
izgradnja oz. Razširitev vodovodnega 
sistema v naselju Trnovlje pri Socki 
v Občini Vojnik – 1.faza. V sklopu 
izgradnje 1. faze vodovoda se bo poleg 
cevovoda v dolžini 1577 m zgradilo 
črpališče Č1 s koristno prostornino 
7.5 m3 in vodohran VH1 prostornine 
40 m3. Z vodo se bo sistem oskrboval 
iz obstoječega vodovodnega sistema 
Socka, iz vodnega vira Vitanje, na 
katerega se bo lahko priključilo cca. 
25 uporabnikov. Zaradi dvoletnega 
financiranja izgradnje vodovoda bo 
podjetje PEOR, d. o. o.,Celjska cesta 
2a, 3212 Vojnik z deli zaključilo v 
naslednjem letu.

 
Vodovod Brdce 2. faza
V naselju Brdce, KS Frankolovo, smo v 
mesecu juliju in avgustu 2020 zgradili 
vodovod v skupni dolžini 649 m na 
katerega se bo lahko priključilo cca. 8 
uporabnikov. Gradbena dela je opravilo 
podjetje AGM Nemec, d. o. o., 

Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku, ki 
je bilo izbrano preko portala JN. Za 
vodovod smo pridobili že uporabno 
dovoljenje zato se uporabniki že lahko 
priključijo.
 
Vodovod Rove
Sredstva za izgradnjo vodovoda Rove, 
katerega skupna dolžina je 213 m, 
smo zagotovili z rebalansom Občine 
Vojnik 2020. Gradbena dela izvaja 
podjetje Gradbeništvo Jože Škrablin, 
s. p., Arclinska cesta 3, 3212 Vojnik, ki 
je oddalo najugodnejšo ponudbo. Na 
vodovod se bo lahko priključilo pribl. 
10 uporabnikov.
 
Vodovod Hrastnik
Na mejnem območju z Občino Šentjur, 
v naselju Hrastnik, KS Vojnik, smo 
v letošnjem letu uspešno pridobili 
vse zahtevane služnosti in gradbeno 
dovoljenje. V oktobru smo pričeli z 
izgradnjo omenjenega vodovoda v 
skupni dolžini 1.347 m, ki ga izvaja 
podjetje AGM Nemec, d. o. o., Marno 
44, 1431 Dol pri Hrastniku. Zaradi 
dvoletnega financiranja bo investicija 
dokončana v letu 2021. Zaradi 
mejnega območja smo podpisali 
sporazum (Občina Vojnik, Občina 
Šentjur, JKP Šentjur), s katerim bomo 
končano investicijo predali v last 
Občine Šentjur in  v upravljanje JKP 
Šentjur, d. o. o.
 
Vodovod Čreškova - zajetje Lahka 
peč
Vodovod Čreškova je v zasebni lasti 
uporabnikov vodovoda na katerega 
je priključeno več kot 50 objektov. V 
mesecu novembru se bodo pričela 
dela za rekonstrukcijo obstoječega 
vodohrana Lahka peč, za katerega 
je bilo letos pridobljeno gradbeno 
dovoljenje.

Ker se je v zadnjem letu na omenjenem 
vodovodu pri merjenju dotoka vode 
na izviru pokazalo, da so količine 
izvira premajhne, zato je treba vodo 
redno dovažati, smo v dogovoru z 
VO-KA Celje naročili idejno zasnovo 
za »Rezervno napajanje vodovoda 
Čreškova s pitno vodo«. »Rezervno 
napajanje« bo priključeno na obstoječi 
vodovodni sitem Socka (vodni vir 
Vitanje), kjer bo zgrajeno novo 
črpališče, ki bo potiskalo vodo na 
najvišjo točko, kjer je predvideno novo 
črpališče z manjšim vodohranom. Za 
celotno povezavo je treba pridobiti 
služnosti za vsa zemljišča in urediti 
odkup zemljišč za objekte (črpališče 
in vodohran), saj je to pogoj, da 
vodovodni sistem Čreškova–zajetje 
Lahka peč, preide v upravljanje VO-KA 
Celje.
 
Vodovod Nova Cerkev - zajetje 
Pozjak
V mesecu juliju 2020 se je del 
uporabnikov zasebnega vodovodnega 
sistema Nova Cerkev–zajetje 
Pozjak, priključilo na javni vodovod. 
Uporabniki, ki so podali pobudo, 
so podpisali pogodbo o prenosu 
upravljanja krajevnega vodovoda  (del) 
in izjavo o predaji svojega lastništva na 
vodovodu Nova Cerkev v last Občine 
Vojnik in upravljanje VO-KA Celje.
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Vodovod Brdce - 2. faza

Gradbena dela na vodovodu Trnovlje pri Socki. 


