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V telovadnici je bil odstranjen del stene, kjer so bili 
pritrjeni letveniki. Zamenjane so bile določene obloge in 
prepleskani deli telovadnice. S sodobnim športnim tlakom 
je telovadnica pridobila tudi talno ogrevanje. Del sredstev 
za prenovo (2.450 EUR) je prispeval EKO sklad. 

38.186,00
Odhodki 2020 – EUR

2

Rekonstrukcija 
telovadnice 
Frankolovo

V vrtcu Frankolovo, ki je izveden kot dozidava na zahodu OŠ 
A. B. Frankolovo, smo izgradili 4 igralnice, športno igralnico, 
kuhinjo za OŠ in vrtec, pripadajoče tehnične prostore in 
uredili zunanje površine. Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo je investicijo nepovratno sofinanciralo v 
višini 227.386 EUR ter povratno v višini 113.693 EUR. Najet 
je tudi bil dolgoročni kredit za 15 let pri EKO skladu v višini 
1.000.000 EUR. Nepovratno sofinanciranje EKO sklada 
v višini 524.710 EUR se bo črpalo v letu 2021, ko je bila 
investicija končana s pridobitvijo uporabnega dovoljenja 
(23. 4. 2021).

1.607.171,00
Odhodki 2020 – EUR

1

Izgradnja vrtca 
Frankolovo

Leto 2020 je močno zaznamovala 
epidemija Covid-19. Kljub temu je 
bilo zelo delovno leto. Prvo zaprtje 
države v času od marca do maja 
smo izkoristili za intenzivno delo na 
pripravi dokumentacije in objavi javnih 
razpisov. V drugi polovici leta pa smo 
se ukvarjali predvsem z izvedbami. 
Korona je prizadela tudi izbrane 
izvajalce, vendar so se investicije 
vseeno izvajale, le izvedbeni roki so bili 
časovno nekoliko daljši od načrtovanih. 
Realizirali smo proračun v višini preko 
9 milijonov evrov, od tega je bilo 44 
odstotkov investicij.
Največja investicija je bila gradnja 
novega vrtca na Frankolovem. To je 
hkrati tudi največja investicija v tem 
mandatu. Zaradi epidemije Covid-19 
se je rok dokončanja premaknil 
v leto 2021, vendar je bila večina 
del opravljenih v letu 2020. Poleg 
ureditve pogojev za otroke, vključene 
v vrtec Mavrica, je to pomembna 
pridobitev tudi za OŠ Antona Bezenška 

Frankolovo. Novo ogrevanje na lesno 
biomaso in nova kuhinja z jedilnico 
sta veliki pridobitvi. Prav tako sta v 
telovadnici urejena nov športni pod 
in talno ogrevanje, tako da je mraz v 
telovadnici zdaj dokončno preteklost.
Delo je teklo tudi na drugih projektih. 
Hvaležen sem vsem, ki ste se v 
režijskih odborih aktivno vključili v 
delo, predvsem pri asfaltiranju cest ter 
izgradnji vodovodov in kanalizacije. V 
tem letu smo delali na rekonstrukcijah 
lokalnih cest, s čimer bomo intenzivno 
nadaljevali tudi naprej. Uspešni smo 
bili pri sanaciji plazov, zgradili smo nov 
most preko Dobrnice v Novi Cerkvi. 
Nadaljevali smo s prenovami ulic, zato 
ima Keršova ulica novo podobo. Tu 
smo v sodelovanju s podjetjem Simbio 
zgradili prvo podzemno zbirališče 
odpadkov v naši občini. Kupili smo 
objekt in zemljišče nekdanjega skvoša, 
kjer bomo v tem letu začeli urejati 
prepotrebno igrišče za mlajše otroke in 
z oživitvijo Sokolskega doma povečali 

ponudbo na področju športa. Veliko 
energije in dela vlagamo v pridobitev 
služnosti za novo kolesarsko pot 
Celje – Vojnik – Dobrna, za katero 
sem prepričan, da si jo vsi želimo čim 
prej. Ob 140-letnici PGD Vojnik smo 
se veselili novega vozila za gašenje in 
reševanje na višini. To je pridobitev za 
vsa društva v naši Gasilski zvezi Vojnik 
– Dobrna. V nadaljevanju prispevka 
vas vabim, da se seznanite z izvedenim 
v lanskem letu. Zelo veliko pozornosti 
posvečamo tudi pripravi novih 
projektov, ki bodo izvedeni v naslednjih 
letih.
Ob zavedanju, da so naša društva, 
šole in vrtci nemoteno delovali, čeprav 
včasih na daljavo, 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 2020

OBČINE VOJNIK
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V vrtcu Mavrica Vojnik smo 12.000 EUR porabili za 
odplačilo leasinga za kombi, nakup računalnikov in 
fotokopirnega stroja. Vrtcu Danijelov Levček – enoti Vojnik 
smo sofinancirali 1.000 EUR za pleskanje in preureditev 
prostorov.

13.000,00
Odhodki 2020 – EUR

4

Investicijsko 
vzdrževanje vrtca 
Mavrica Vojnik in 
vrtca s koncesijo 

V OŠ A. B. Frankolovo so porabili sredstva v višini 10.777 EUR 
predvsem za tekoče vzdrževanje, pohištvo in novo ozvočenje. OŠ 
Vojnik s podružnicami je porabila sredstva v višini 25.000 EUR 
predvsem za opremo, menjavo oken, vgradne garderobne 
omare, klimatske naprave, zunanje žaluzije in zapornice. 

35.777,00
Odhodki 2020 – EUR

3

Investicijsko 
vzdrževanje 
prostorov in oprema 
osnovnih šol

V knjižnici Vojnik smo porabili za nakup panojev za razstavo 
in obnovo elementov v čajni kuhinji 1.927 EUR, v Kulturnem 
domu Vojnik pa 9.950 EUR za sanacijo in pleskanje fasade 
kulturnega doma. 

11.877,00
Odhodki 2020 – EUR

6

Investicije v knjižnico 
Vojnik in Kulturni 
dom Vojnik 

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov skupaj v višini 
7.685 EUR: urejanje igrišča Socka 1.585 EUR (asfaltiranje, 
nakup betona, table in koša ter ureditev talnih označb) ter 
nakup igrala za otroško igrišče v Vojniku 6.100 EUR. Oprema 
za telovadnico OŠ Vojnik 305 EUR, investicijsko vzdrževanje 
bazena Frankolovo 3.524 EUR in Skakalnega centra Vizore 
2.283 EUR, ter planinski dom Vojnik 1.776 EUR. 

15.573,00
Odhodki 2020 – EUR

5

Investicijsko 
vzdrževanje športnih 
objektov in nakup 
opreme 

Na pokopališču Vojnik smo namenili sredstva v višini 
19.371 EUR za ureditev okolice, asfaltiranje parkirišča in 
izdelavo e-katastra spletne aplikacije iskanja grobov. Na 
pokopališču Nova Cerkev smo namenili sredstva v višini 
1.238 EUR za izdelavo platoja za zemljo pri pokopališču 
in ureditev tlakovane poti na pokopališču. Na pokopališču 
Frankolovo smo za vzdrževanje poti namenili sredstva v 
višini 1.500 EUR. 

22.109,00
Odhodki 2020 – EUR

8

Pokopališča in 
poslovilne vežice

Znesek 22.718 EUR se je porabil za popolno obnovo stanovanja 
na Celjski cesti 10, Vojnik (plačilo končne situacije), menjavo 
vhodnih vrat za pet stanovanj v Vojniku (Keršova ulica 3 in 
Prušnikova ulica 1) ter za manjša vzdrževalna dela. Vrnili 
smo zadržana sredstva garancije za nadzidavo prizidka 
(Nova Cerkev 22) v višini 2.366 EUR. Iz rezervnega sklada 
smo porabili 11.335 EUR za vzdrževalna dela na skupnih 
delih in napravah (Celjska cesta 10 – popravilo vodovodne 
inštalacije in fasade na shrambah; Celjska cesta 14 – rušenje 
nevarnega dimnika ter za druga manjša popravila). 

36.419,00
Odhodki 2020 – EUR

7

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

INVESTICIJE 2020
OBČINA VOJNIK
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Kupili smo avtomobila:
- za občinsko upravo v vrednosti 19.850 EUR,
- za skupno občinsko upravo 8 občin (za redarje) 16.720 EUR 

ter tovorno vozilo za režijski obrat v vrednosti 14.428 EUR.

50.998,00
Odhodki 2020 – EUR

10

Nakup avtomobilov

Uredili smo hidrosanacijo temelja ter spodnjega dela objekta 
– odvodnjavanje meteornih voda in obnovili smo fasado. 
Pripravili smo projekt obnove kletnih prostorov, delno 
izvedli gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije 
ter mizarska dela. Projekt se nadaljuje v letu 2021.

29.624,00 
Odhodki 2020 – EUR

9

Obnova fasade in 
ureditev kletnih 
prostorov na občinski 
upravni stavbi

Leta 2020 smo plačali prvi del kupnine za poslovni objekt 
s pripadajočim zemljiščem v velikosti 1.390 m2 (SKVOŠ v 
Vojniku). Objekt ima 385 m2 neto površine. Leta 2021 smo 
plačali še 100.000 EUR, od tega 35.000 EUR za opremo. 
Predlog je, da se objekt preimenuje v Sokolski dom. V njem 
se bi naj izvajale športne dejavnosti s podporno ponudbo 
gostinskega lokala. V objektu bi lahko zaživela tudi muzej in 
turističnoinformacijski center. 

235.000,00
Odhodki 2020 – EUR

12

Nakup objekta 
SKVOŠ v Vojniku

Občina Vojnik se je uspešno prijavila na sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v programu LAS z operacijo 
Skozi učni vrt do podjetniških idej. Uredili bomo učni vrt ob 
občinski stavbi, kjer bomo posadili sadno drevje in medovite 
rastline. Obnovili bomo skoraj sto let star vodnjak ter uredili 
skupni prostor z urbano opremo, ki bo namenjen različnim 
dogodkom in izobraževanju. Leta 2020 smo izdelali idejno 
zasnovo projekta s popisi. Projekt bo predvidoma končan 
spomladi leta 2022

4.514,00
Odhodki 2020 – EUR

11

Učni vrt v Vojniku

Pripravili smo projektno dokumentacijo: idejno zasnovo 
projekta (IZP) in projekt za izgradnjo (PZI) krožišča na 
križišču Preložnikove in Murnove ulice, delno plačilo še v 
letu 2021. 

6.097,00
Odhodki 2020 – EUR

14

Projekti, načrti 
in študije za 
prometno 
infrastrukturo

Nakupi zemljišč skupaj 22.470 EUR:
- zemljišče Borko (13.848 EUR),
- zemljišče za pločnik Nova Cerkev (5.200 EUR),
- manjši nakupi zemljišč. 
Stroški v višini 15.936 EUR so povezani z nakupom in 
brezplačno pridobitvijo zemljišč: cenitve, geodetske 
storitve in notarji.

38.406,00
Odhodki 2020 – EUR

13

Nakup in pridobitev 
zemljišč 
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Izvedli smo manjša investicijska vzdrževanja po krajevnih 
skupnostih: urejanje okolice občinskih objektov, urejanje 
trgov, vzdrževanje avtobusnih postaj, nakup opreme: košev za 
smeti, klopi, ograj, urejanje parkirišč, prireditvenih prostorov 
in drugih javnih površin, ureditev odvodnjavanja v naseljih in 
podobno.

7.617,00
Odhodki 2020 – EUR

16

Urejanje krajev

Postavitev zaščitnih ograj na nevarnih odsekih cest, in sicer: 
- ob lokalni cesti LC464051 Frankolovo – Socka, 
- ob javni poti JP964551 Nova Cerkev – Novake – Straža, 
- ob javni poti JP964901 Hrenova (varovanje plazu pri 

Štokojnik) in 
- ob javni poti JP 964991 Vizore – Landek.

5.386,00
Odhodki 2020 – EUR

15

Investicijsko 
vzdrževanje 
prometne opreme 

Izvedli smo montažna dela in priklop sedmih svetilk ob 
pločniku v Socki. Zaradi rušitve obstoječe transformatorske 
postaje na Frankolovem (blizu OŠ) in ukinitve prižigališča 
smo izvedli priključitev obstoječih krakov javne razsvetljave 
na novo prižigališče. Zamenjali smo osvetlitev po EcoSkky 
standardu pri cerkvi Sv. Jerneja v Vojniku ter pri cerkvah v Novi 
Cerkvi in v Lembergu. Dodatno svetilko z drogom in temeljem 
smo naredili na območju Škoflekove ulice pri OŠ Vojnik.

20.559,00
Odhodki 2020 – EUR

18

Izgradnja javne 
razsvetljave 

Nova avtobusna postaja na relaciji Lemberg – Dobrna je 
dimenzije 3,06 x 1,67 x 2,58 m, sestavljena iz dveh modulov 
na armiranobetonski plošči.

5.637,00
Odhodki 2020 – EUR

17

Avtobusna postaja 
Lemberg

Z rezkanjem dotrajanega obstoječega asfalta, nadgradnjo z 
dograjevanjem tampona in novo asfaltno prevleko v sistemu 
6 + 4 v dolžini 1250 m in širine 4,20 m smo uredili asfaltirano 
cesto, sanirali smo brežino vodotoka in bankine (kamnita 
zložba) v dolžini 100 m in višini do 4 m. Uredili smo tudi 
odvodnjavanje meteorne vode (čiščenje meteornih jarkov in 
prepustov), polaganje robnikov z zacevitvijo 70 m meteornega 
jarka.

166.788,00
Odhodki 2020 – EUR

20

Rekonstrukcija 
ceste LC Pristava - 
Bezovica

Rekonstrukcija Kašove ulice v višini 6.459 EUR (vrednost 
celotne investicije 142.969 EUR) ter 1. faze Keršove ulice 
od Zdravstvenega doma Vojnik do Keršove ulice 12 v višini 
133.209 EUR (vrednost celotne investicije 239.163 EUR). 
Del odhodkov smo pokrivali iz sredstev amortizacije za 
obnovitvene investicije v vodovode in kanalizacije. Dela na 
Keršovi ulici bomo nadaljevali v letih 2021 in 2022.

139.668,00
Odhodki 2020 – EUR

19

Rekonstrukcije ulic
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Za večjo varnost smo leta 2020 pridobili dokumentacijo in 
podpisali pogodbo z izvajalcem za izgradnjo pločnika od mosta 
čez Hudinjo do Gmajne v dolžini 330 m in širini 1,20 m ob 
lokalni cesti LC 032013 Vojnik – cesta v Šmartno. Prehod med 
voziščem in pločnikom je varovan z jekleno varnostno ograjo. 
Uredili smo tudi javno razsvetljavo ter zasadili tise in brine ob 
parkirišču pri pokopališču Vojnik. Investicija se bo končala leta 
2021. 

16.071,00
Odhodki 2020 – EUR

22

Izgradnja  pločnika 
Vojnik – Gmajna 

168.557,00 
Odhodki 2020 – EUR

21

Asfaltirali smo 
536 m javnih poti, 
rekonstruirali 880 m 
javnih poti in 370 m 
lokalnih cest. 

Delno je bila plačana   projektna dokumentacija (DGD) 
za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja. Investicija se 
nadaljuje v letu 2021.

9.150,00
Odhodki 2020 – EUR

24

Rekonstrukcija 
mostu Kaplja – Višnja 
vas

Dolžina nove prehodne armiranobetonske plošče je 7,50 m, 
širina pa 4,50 m. Izdelana sta še dva nova kamnita opornika 
v dolžini 5,50 m. V okolici mostu smo vzporedno z gradnjo 
zavarovali tudi brežine reke Dobrnice v dolžini 15 m in višini 
2 m. Izgradili smo še cestno navezavo na novi most v dolžini 
15 m.

46.959,00
Odhodki 2020 – EUR

23

Rekonstrukcija 
mostu Hrenova
(pri Pozjak)

Sredstva amortizacije smo porabili predvsem za 
sofinanciranje obnove mehanske stopnje čiščenja čistilne 
naprave v Škofji vasi, obnovo kanalizacije v Kašovi in 
Keršovi ulici ter obnovo kanalizacije Razdelj.

179.595,00
Odhodki 2020 – EUR

26

Obnovitvene 
investicije v 
kanalizacije in 
čistilne naprave

Sredstva so bila porabljena:
- za izdelavo projektov in geodetski posnetek za kanalizacijo 

za del naselja Lešje, 
- za izdelavo vloge na MOP in ARSO za projekt odvajanja in 

čiščenja odpadne vode v porečju Savinje za občine Celje, 
Štore in Vojnik ter 

- zakoličenje za fekalni kanal 1 od ZN Konjsko do črpališča pri 
Hudinji. 

4.082,00
Odhodki 2020 – EUR

25

Načrti in študije
kanalizacija in 
čistilne naprave 

INVESTICIJE 2020
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 Asfaltiranje:
- javna pot JP 964081 Višnja vas – 
Podgoršek v dolžini 201 m, 

- javna pot JP 964721 (od Lukmanove 
križa do Gregač) v dolžini 179 m, 

- javna pot JP 965271 (Pristava – 
Dobrotin) v dolžini 55 m, 

- javna pot Krobat – Kelher v Arclinu v 
dolžini 101 m.

Rekonstrukcija: 
- javna pot JP964551 Nova Cerkev – 
Novake – Straža) v dolžini 310 m, 

- javna pot JP964131 (Socka – 
Trnovlje – Selce) v dolžini 331 m, 

- javna pot JP964901 Hrenova (Pozjak 
– Kmetija Gobec) v dolžini 239 m in 

- lokalna cesta LC464051  (Frankolovo 
– Socka) v dolžini 370 m. 
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Nadaljevala se je investicija iz prejšnjih let (73.064 EUR). 
Leta 2020 smo zgradili 650 m vodovoda in uredili 
približno 280 m ceste. Uporabno dovoljenje smo pridobili 
13. 10. 2020, na vodovod se bo predvidoma priključilo 
sedem uporabnikov.

63.646,00 
Odhodki 2020 – EUR

31

Izgradnja  vodovoda 
Brdce 2. faza  

Leta 2020 smo uredili PZI dokumentacijo za celoten projekt 
kanalizacije Nova Cerkev in izvedli javno naročilo za izbiro 
izvajalca za prvo fazo. Dolžina predvidene kanalizacije je 
1.260 m in zajema približno 20 priključkov. Investicija se 
nadaljuje v letu 2021. 

7.854,00
Odhodki 2020 – EUR

28

Fekalna kanalizacija 
Nova Cerkev – 
Razdelj (1. faza)

To je skupni projekt z Občino Štore in Mestno občino Celje, ki je tudi nosilec 
projekta. V Vojniku zajema projekt štiri sklope: Arclin pri Elektru Vojnik, 
Vojnik – Arclin (nekateri deli naselij, ki še niso priključeni), desni breg 
ob Hudinji in območje OPPN Žgajner. Leta 2019 smo pridobili gradbeno 
dovoljenje, leta 2020 pa novelirali investicijsko dokumentacijo za prijavo 
na Ministrstvo za okolje in prostor za evropska kohezijska sredstva. Poleti 
2020 smo izvedli javni razpis za izgradnjo, konec decembra pa je Občina 
Vojnik podpisala še pogodbo z izvajalcem VOC Celje, d. o. o. v višini 
589.052 EUR brez DDV. Z izgradnjo bomo začeli leta 2021.

986,00 
Odhodki 2020 – EUR

27

Izgradnja 
kanalizacije 
v Vojniku - 
aglomeracije

Iz sredstev amortizacije smo investirali v obnove vodovodov 
na območju občine Vojnik: obnova vodovoda v Kašovi 
in Keršovi ulici, obnova vodovoda pod Hudinjo – odcep 
za Polže, prevzem lokalnega vodovoda Nova Cerkev, 
obnova vodovodnega sistema Bezenškovo Bukovje, Ilovca 
in povezava na Globoče, prenos v upravljanje in obnova 
vaškega vodovoda Čreškova. Sofinancirali smo tudi obnove 
primarnih vodovodov, katerih solastniki smo na območjih 
ustanoviteljic JP VO-KA.

198.250,00
Odhodki 2020 – EUR

30

Obnovitvene 
investicije v 
vodovode

Izgradili smo 179,73 m kanalizacije, na katero se je 
priključilo 6 gospodinjstev. Uporabno dovoljenje je bilo 
pridobljeno 12. 5. 2020. 

20.838,00
Odhodki 2020 – EUR

29

Izgradnja 
kanalizacije Dol pod 
Gojko

Projektno dokumentacijo smo pridobili že leta 2018, leta 
2019 pa tudi gradbeno dovoljenje za razširitev javnega 
vodovoda in gradnjo vodohrana. Konec leta 2019 smo začeli 
graditi vodovod Beli Potok v dolžini 982 m in vodohran 
prostornine 15 m3. Nanj se bo priključilo predvidoma osem 
uporabnikov. Celotna investicija je znašala 215.883 EUR. 
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 16. 6. 2020. 

207.851,00 
Odhodki 2020 – EUR

32

Izgradnja vodovoda 
Frankolovo – Beli 
Potok
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Zgradili smo 212,65 m vodovoda, priključilo se bo predvidoma 
osem uporabnikov. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 22. 
2. 2021.

17.214,00
Odhodki 2020 – EUR

34

Podaljšanje 
vodovoda Rove

70.170,00
Odhodki 2020 – EUR

33

Razširitev 
vodovodnega sistema 
v Trnovljah pri Socki

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik – Dobrna 
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do 
PGD Vojnik za nakup gasilske ploščadi. Sofinanciranje je 
predvideno v letih od 2019 do 2021. 

148.000,00
Odhodki 2020 – EUR

36

Nakup gasilske 
ploščadi za 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Vojnik

Iz sredstev amortizacije smo za investicijsko vzdrževanje 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki namenili  12.751 
EUR, za obnovo stare infrastrukture pa 23.973 EUR:  PZI, 
prestavitev plinovoda in gradbeno montažna dela za 
podzemne zbiralnice za zbiranje odpadkov v Vojniku.

36.724,00
Odhodki 2020 – EUR

35

Obnovitvene 
investicije v 
odlagališča in 
RCERO

Leta 2020 smo izvedli sanacijo vozišča in plazu pod 
stanovanjskim objektom Šlaus, Dol pod Gojko, na javni 
poti JP965011. V okviru projekta sanacije sta bila izgrajena 
podporno kamnito rebro in pilotna stena, sanirali smo 
cestišče in uredili odvod površinskih in zalednih vod. 
Vrednost investicije  je znašala 221.064 EUR. Ministrstvo za 
okolje in prostor jo je sofinanciralo v višini 175.697 EUR.

221.064,00
Odhodki 2020 – EUR

38

Sanacija plazu Dol 
pod Gojko

942 EUR je bilo namenjenih za tehnično opremo reševalnih 
enot civilne zaščite (detektor plinov, tiskalnik). 5.000 
EUR smo namenili za nakup gasilske opreme: manjkajoče 
osebne zaščitne opreme - delovne obleke; sredstva so 
bila kot investicijski transfer sorazmerno razdeljena vsem 
petim gasilskim društvom. 2.500 EUR smo namenili za 
sofinanciranje ureditve fasade na stavbi PGD Frankolovo.

8.442,00
Odhodki 2020 – EUR

37

Nakup opreme 
za civilno zaščito, 
gasilske opreme 
in investicijsko 
vzdrževanje

INVESTICIJE 2020
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2020
OBČINA VOJNIK

Leta 2020 smo nadaljevali projekt, in sicer smo po pridobitvi 
projektne dokumentacije (2019) začeli izgradnjo 1.577 m 
vodovoda. Na vodovod se bo predvidoma priključilo 25 
objektov. Investicija se nadaljuje v letu 2021, ko je v načrtu 
dokončanje izgradnje črpališča in vodohrana.
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Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor 
območja Savinje je leta 2020 izvedel sanacijo na lokacijah:
- Hudinja v Vojniku, od naselja do pokopališča – čiščenje 
naplavin v vrednosti 62.830 EUR in
- Hudinja v Vojniku na območju pokopališča – ureditev 
struge v vrednosti 57.017 EUR. V sklopu rednega 
vzdrževanja strug, urejenih odsekov skozi naselja ter 
na območjih izvedenih protipoplavnih ukrepov je bila 
izvedena košnja, v skupni vrednosti približno 20.000 EUR.

139.847,00
Odhodki 2020 – EUR

40

Urejanje voda  

Leta 2020 smo izvedli sanacijo vozišča in plazu pod 
stanovanjskim objektom Špegelj v Socki na javni poti 
JP964981. V okviru projekta sanacije je bila izgrajena pilotna 
stena, sanacija cestišča in ureditev odvoda površinskih in 
zalednih vod. Vrednost investicije  je znašala 61.815 EUR. 
Ministrstvo za okolje in prostor jo je  sofinanciralo v višini 
42.002 EUR.

61.815,00
Odhodki 2020 – EUR

39

Sanacija plazu Socka

Direkcija RS za infrastrukturo:
1. Projekti za izgradnjo (PZI):
- križišče Višnja vas 31.061 EUR,
- križišče, priključek Ljubečna 31.853 EUR,
- ureditev ceste Arclin – Ljubečna 12.994 EUR.
2. Sprememba PZI skozi Vojnik 14.999 EUR.
3. Projektiranje izvedbene dokumentacije za ureditev 
državne kolesarske poti Celje – Vojnik – Dobrna, delno 
plačilo v letu 2020, 100.000 EUR. 

190.907,00
Odhodki 2020 – EUR

41

Regionalne ceste 
(RC), pločniki, 
kolesarske steze ob 
regionalnih cestah

INVESTICIJE 2020
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2020
OBČINA VOJNIK

Foto: 
Dušan Horvat, Mateja Kozikar, Boštjan Švab, Mojca Skale, Petra 
Pehar Žgajner, Andreja Ravnak, Roman Kugler, Lea Sreš

Pripravila 
mag. Mojca Skale s sodelavci 

URADNE URE

Sprememba uradnih ur Občine Vojnik, vseh KS 
in Medobčinske inšpekcije in redarstva (MIR).

Telefonske klice sprejemamo
v času uradnih ur:
ponedeljek: 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

sreda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

petek: 8:00 – 13:00

POSLOVNI DELOVNI ČAS OBČINE 
VOJNIK ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
IN VLOŽIŠČE

ponedeljek: 8:00 – 11:00 in 12:00 – 15:00

torek: 8:00 – 11:00 in 12:00 – 15:00

sreda: 8:00 – 11:00 in 12:00 – 17:00

četrtek: 8:00 – 11:00 in 12:00 – 15:00

petek: 8:00 – 10:30 in 11:00 – 13:00

KONTAKTNI PODATKI

Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

T: 03 780 06 20, 03 780 06 40

F: 03 780 06 37

obcina@vojnik.si
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USPEŠNO LETO PRILAGAJANJ 
IN SPREMEMB 

V pregledne tabele smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov 
iz leta 2020, ki so povezani z naložbami. Vseh drugih rednih dejavnosti in 

tekočega vzdrževanja (predvsem s področij izobraževanja, sociale, društev, 
turizma, podjetništva in kmetijstva) v to predstavitev nismo vključili. Občina 
je bila dejavna in uspešna tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z 

investicijami. Seznanjamo vas z nekaj pomembnimi projekti in informacijami iz 
preteklega leta.

1
 Občina Vojnik je leto 2020 
začela z novo 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 po razvojnih stebrih: 
gospodarstvo, okolje, promet, 
izobraževanje in kakovost 
bivanja. 

4
 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, ko je bilo zaradi 
epidemije to mogoče, izvajalo meritve krvnega tlaka in holesterola. 
Društvu Vesele nogice smo za invalidne otroke donirali sredstva 
v višini 100 EUR. Septembra smo prenovili uradno spletno stran 
Občine Vojnik – www.vojnik.si  s spletno dostopnostjo za ranljive 
ciljne skupine, ki odslej lahko tako spremljajo utrip v občini in 
uporabljajo spletne storitve. 

PROJEKTI 2020
OBČINA VOJNIK

PROJEKTI 2020
OBČINA VOJNIK

2
  Prejeli smo Priznanje 
kakovosti: Srebrni certifikat 
ISSO za uspešen razvojni 
položaj občine. Srebrni 
certifikat pridobi občina, 
ki doseže zelo dobro raven 
razvojne uspešnosti na 
posameznih področjih sistema. 
Informacijski sistem slovenskih 
občin (ISSO) je najcelovitejše 
orodje za metriko in analizo ter 
združuje vse najpomembnejše 
dostopne kazalnike razvoja na 
ravni občine. S tem omogoča 
primerjalno presojo oziroma 
vrednotenje občin.

3
 Leta 2020 smo izvajali stalno reorganizacijo del v občinski upravi, v 
režijskem obratu »Skrb za okolje« ter v Skupni občinski upravi občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče v skladu z navodili NIJZ in ukrepi vlade za zajezitev epidemije 
Covid-19. V času epidemije se je tedensko sestajal štab civilne zaščite, ki 
je spremljal situacijo ter ustrezno ukrepal na lokalnem nivoju. 
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5
 V okviru projekta Mladim 
prijazna občina, kjer imamo 
certifikat za obdobje 
2019–2023, smo lani izvedli 
fotografski natečaj  »Rad te 
imam, Vojnik« in v časopisu 
Ogledalo redno obveščali o 
delovanju mladih.

6
 Vključeni smo bili v pilotni projekt zagotavljanja dolgotrajne oskrbe 
starejših. Vodilni partner je Zdravstveni dom Celje. Projekt financirata 
Evropski socialni sklad Evropske unije in Republika Slovenija. Konec 
leta 2018 je bila vzpostavljena vstopna točka. Storitve v okviru 
tega projekta izvajamo skupaj s podpornimi partnerji na območju 
občin Celje, Štore, Dobrna in Vojnik. Glavni cilj projekta je dostop 
uporabnikom do individualne in multidisciplinarne obravnave ter 
spremljanja in vrednotenja sprememb v okviru testiranja orodja in 
postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. V času 
izrednih razmer epidemije koronavirusa se je izvajanje prilagodilo na 
Socialni stik - klic po telefonu ter zagotavljanje pomoči pri nakupih v 
trgovini, dvigu zdravil v lekarni, plačevanju položnic ... Upravičenci so 
bili navdušeni in hvaležni. 

7
 Skupaj z Ljudsko univerzo v 
Celju od leta 2017 sodelujemo 
v projektu Družine v centrifugi 
sodobnega časa. Dejavnost 
je namenjena širši javnosti 
ter vsem članom družin, ki se 
srečujejo z različnimi vrstami 
družinske problematike. 
Starši na ta način pridobijo 
več zavedanja glede notranjih 
vzorcev vedenja, s čimer lahko 
izboljšamo družinske odnose 
in okrepimo starševske 
kompetence. Leta 2020 so se 
te aktivnosti preselile na splet. 
Posnetki predavanj so na 
voljo na spletni strani Ljudske 
univerze Celje.  

8
 Končala se je II. faza projekta 
CircE Skupnosti občin 
Slovenije, v katerem je kot 
deležnik sodelovala tudi 
Občina Vojnik. Poudarek je bil 
na krožnem gospodarstvu v 
turizmu. 

9
 Občina Vojnik se je skupaj 
z 11 občinami pod okriljem 
Skupnosti občin Slovenije 
vključila v dveletni evropski 
projekt 100 Intelligent Cities 
Challenge (ICC). Namen 
projekta je, da mesta in občine 
iz različnih delov Evropske 
unije združimo moči in 
uspešno razvijamo občine in 
gospodarstvo kljub pandemiji 
Covid-19. Za dosego tega 
bomo izkoristili priložnosti, 
ki jih prinašajo digitalne 
tehnologije in tako bo naš 
razvoj trajnostno naravnan na 
kakovostno življenje v občini.  

10
 Nadaljevali smo postopek sprememb in dopolnitev (SD) Občinskega 
prostorskega načrta (OPN). Imenovali smo komisijo in izbrali izvajalca 
za izdelavo analize razvojnih pobud SD 03 OPN Vojnik. Izdelali 
eno pozitivno lokacijsko preveritev skladnosti elaborata v Bovšah 
(Kovačič). Začeli smo postopke za sprejem naslednjih občinskih 
prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN): OPPN EUP FR-25 (Štante) 
na Frankolovem in OPPN EUP VO-41 (AMVE KRK, d. o. o.) v Vojniku. 
Sprejeli smo tri OPPN v Vojniku: OPPN EUP VO-14  (Šetina), OPPN EUP 
VO-16 (Podergajs) in OPPN EUP VO-42 (KIM, d. o. o.). 

11
 Spremljali smo občinski 
program varnosti in lokalni 
energetski koncept ter skupaj 
z EKO skladom zagotavljali 
tedensko energetsko 
svetovanje v prostorih 
občine oziroma telefonsko 
(zaradi ukrepov za zajezitev 
Covid-19). 

PROJEKTI 2020
OBČINA VOJNIK

PROJEKTI 2020
OBČINA VOJNIK

12
 Izdali smo štiri številke 
brezplačnega občinskega 
glasila Ogledalo in informirali 
občane po spletnem mediju 
Mojaobcina.si.

13
 Zagotovili smo izvajanje 
vsebin v Medgeneracijskem 
centru Vojnik v skladu s 
priporočili NIJZ glede ukrepov 
proti koronavirusu. 

14
 Do 30. 6. 2020 smo imeli v brezplačnem najemu prikazovalnik hitrosti 
»Vi vozite«. Z njim smo želeli spodbuditi voznike k strpnejši in bolj 
umirjeni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v 
cestnem prometu.
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15
 Februarja smo izvedli sedmi dan odprtih vrat Občine Vojnik v 
knjižnici Vojnik, kjer smo poleg aktualnih projektov predstavili 
knjigo Pomembne osebnosti občine Vojnik. V njej 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.   

16
 Organizirali smo tradicionalne 
dogodke: 33. pustni karneval 
v Novi Cerkvi skupaj s PGD 
Nova Cerkev, 29. narodno-
zabavni koncert »Ostanimo 
prijatelji« na Frankolovem s 
Prosvetnim društvom Anton 
Bezenšek Frankolovo in skupaj 
s Turističnim društvom Vojnik 
v skladu z ukrepi za zajezitev 
epidemije pripravili zelo 
okrnjen šesti »Božični Vojnik«.  

17
 Sodelovali smo pri izvedbi 
prireditve »Otroci pojejo 
slovenske pesmi in se veselijo«. 
Namen tega festivala je, 
da otroci prepevajo pesmi 
različnih žanrov v slovenskem 
jeziku. Prireditev je 
pripravila OŠ Vojnik. Trideset 
nastopajočih je tekmovalo v 
dveh kategorijah: mlajši pevci 
četrtega in petega razreda 
ter starejši učenci predmetne 
stopnje. 

18
 Oktobra je bil (ob dnevih 
evropske kulturne dediščine) 
poudarek na starih predmetih – 
Spoznaj? Varuj! Ohrani. Projekt 
smo prilagodili aktualnim 
epidemiološkim ukrepom. 
Člani Turističnega kulturnega 
društva Globoče so izdali bilten 
z naslovom »V stari kmečki hiši 
pri moji babici« ter v galeriji 
Piros organizirali razstavo 
26 pastelov, na katerih so 
upodobljene starine (avtor je 
Jože Žlaus).  Del razstave je na 
ogled tudi v gostišču Turist na 
Frankolovem. 

19
 Ob kulturnem prazniku 2020 
smo petič podelili priznanje za 
življenjsko delo na področju 
kulture, prejel pa ga je gospod 
Anton Gregorc.  

20
 Zlati vojniški grb je ob 
občinskem prazniku prejela 
gospa Ivana Plešnik, ki je 
tako postala častna občanka 
Občine Vojnik. Podeljena 
sta bila tudi dva srebrna in 
trije bronasti vojniški grbi, 
devet priznanj župana in eno 
priznanje zlati maturantki. 
Osrednja prireditev je bila 
zaradi ukrepov proti epidemiji 
posneta, občani pa so ji jo 
lahko ogledali preko spleta in 
na TV Celje. 

21
 Javna agencija RS za varnost 
prometa je novembra 
podelila bronasti znak AVP 
za prispevek k večji varnosti 
v prometu gospodu Albinu 
Ojsteršku iz Nove Cerkve, 
strokovnemu sodelavcu v 
Svetu za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu. 

PROJEKTI 2020
OBČINA VOJNIK
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Povzela in uredila: 
mag. Mojca Skale s sodelavci

22
 Redno sofinanciranje 
kmetijske dejavnosti, 
podjetništva ter društvenih 
dejavnosti na podlagi javnih 
razpisov.

23
 Sofinanciranje gospodarskih 
subjektov v primeru naravnih 
nesreč in izjemnih dogodkov 
– epidemija Covid 19 – na 
podlagi javnega razpisa in 
poziva. 

24
 Financiranje predšolske 
dejavnosti, prevozov osnovnih 
šolskih otrok in sofinanciranje 
dodatnih programov v 
osnovnih šolah.

25
 Sofinanciranje socialnih 
programov (pomoč na domu, 
domska oskrba). 

26
 Redno vzdrževanje občinskih 
zgradb, lokalnih cest, javnih 
poti, mostov ter skrb za okolje 
tudi z urejanjem krajev. 

27
 Za kolesarsko povezavo Celje – Vojnik – Nova Cerkev – Dobrna, ki je 
na območju občine Vojnik dolga približno 10,5 km, smo leta 2020 
podpisali in overili z lastniki 62 služnostnih pogodb (to je približno 
55 odstotkov). Po overitvi pogodb vseh lastnikov se bo projekt lahko 
začel izvajati tudi na območju naše občine. Leta 2021 se bo predvidoma 
začel izvajati na območju občine Dobrna, kjer so pridobljene že vse 
služnostne pogodbe. S podjetjem Simbio, d. o. o. Celje smo podpisali 
Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri projektu širitev, nadgradnja in 
vzdrževanje sistema izposoje javnih kolesc – Kolesce. 

Občina ima najetih deset kreditov. 31. 12. 2020 je bilo njihovo stanje 

2.930.845 EUR in zapadejo v obdobju od 2020 do 2038. Krediti so bili v 

preteklih letih sklenjeni predvsem za večje investicije: nizkoenergetski 

vrtec v Vojniku, OŠ Antona Bezenška Frankolovo in OŠ Vojnik, za 

telovadnico Vojnik, ureditev podstrešja na Podružnični osnovni 

šoli Nova Cerkev in na OŠ Vojnik, za asfaltiranje ter rekonstrukcijo 

poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22. Leta 2020 smo 

odplačali za 250.740 EUR glavnic kreditov, hkrati pa smo za izgradnjo 

vrtca v Frankolovem najeli dolgoročni kredit v višini 1.000.000 EUR pri 

EKO skladu ter črpali povratna sredstva Ministrstva za gospodarstvo 

in tehnološki razvoj RS v višini 113.693 EUR, ki jih za prijavljen 

investicijski projekt lahko prejme občina brezobrestno za dobo vračila 

v 10 letih. 

Občina Vojnik je lani 

za investicije porabila 

44 odstotkov sredstev.  

Na podlagi Vizije in 

strategije 2020–2030 in 

sprejetega proračuna 

bomo letos (2021) še bolj 

investicijsko naravnani. 

Verjamemo, da bomo tudi 

v tem letu uspešno izpeljali 

načrtovane projekte ne 

glede na situacijo glede 

epidemije Covid-19. 

Foto: Lea Sreš 
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