
V zadnjem trimesečju leta 2020 se je končalo nekaj 

projektov, ki smo jih načrtovali v proračunu za leto 2020.

 
Prvi del Keršove ulice (od Zdravstvenega doma Vojnik do 
Ulice Stanka Kvedra) je dobil obnovljeno infrastrukturo, 
pločnik, urejeno je bilo odvodnjavanje meteornih voda, 
menjane so bile vodovodne cevi, obnovljeni in dograjeni 
so bili telekomunikacijski vodi in asfaltiranje. Poskusno so 
bili v uporabo predani prvi podzemni zbiralniki odpadkov. 
Želeli smo, da bi njihova umestitev na primerni lokaciji 

omogočila lažjo uporabo, sprostila javne površine, ki jih 
zasedajo številni zabojniki in s tem tudi prinesla lepšo 
podobo kraja. Za leto 2021 je v načrtih nadaljevanje 
prenove Keršove ulice do semaforja. Prav tako naj bi se 
začela obnova Parmove ulice in ulice Stanka Kvedra. Z 
izgradnjo nove fekalne kanalizacije s hišnimi priključki 

in vodovoda s priključki, obnovo kanala in dogradnjo 
meteorne kanalizacije, z ureditvijo odvodnjavanja ter 
obnovo telekomunikacijskih vodov, razširitvijo ceste, 
pripravo ustroja in asfaltiranjem je Keršova ulica obnovljena 
in predana v uporabo. Takšna dela se bodo v letu 2021 
nadaljevala z načrtom ureditve v Petelinškovi ulici.

V letu 2021 je načrtovana tudi izgradnja kanalizacije v 
ulici Cesta talcev. Temu bo sledila izgradnja pločnika.
V naselju Konjsko smo na enem odseku uredili 
odvodnjavanje in preplastitev ceste. Sanacija preostalega 
dela ceste je načrtovana po izgradnji kanalizacijskega 
sistema. Asfaltiran je bil tudi odsek ceste v Arclinu. Tako 
je prebivalcem ulice omogočen kakovostnejši dostop 
do njihovih domov. Ob poslovilni vežici smo asfaltirali 
parkirišče. Dokončna ureditev okolice vežice naj bi se 
končala v letu 2021.

Ob cesti Vojnik - Gmajna - Šmartno so se začela dela za 
izgradnjo težko pričakovanega pločnika, ki bo v prvi fazi 
zgrajen od pokopališča do začetka naselja Gmajna. Upajmo, 
da bo iz razpisa Evropske unije mogoče pridobiti tudi 
sredstva za izgradnjo kanalizacije, saj bi to pomenilo, da se 
po izgrajeni kanalizaciji obnovi še infrastruktura ob cesti, 
pa tudi odvodnjavanje, javna razsvetljava in pločnik skozi 
naselje Gmajna. Končani so PZI projekti za rekonstrukcijo 
LC Pristava - Razgor, v pripravi je še dokumentacija za 
rekonstrukcijo Ceste Talcev in Arclinske ceste.

Načrtuje se obnova vodovodov Ilovca. V teku je gradnja 
vodovoda Hrastnik. Izvedba sanacije mostu čez Rovški 
potok se načrtuje za to pomlad. Prav tako je pripravljena 
vsa dokumentacija za most Kapla.

Na področju ohranjanja kulturne dediščine nas veseli 
potrditev in strinjanje Občinskega Sveta občine Vojnik, 
ki se strinja z nakupom objekta »Sokolskega doma« z 
namero, da se ohrani namembnost objekta in prostora 
okrog njega. Asfaltiranje javnih poti bo šlo po planu in 
seznamu prispelih vlog. Prav tako se bomo trudili za redno 
vzdrževanje makadamskih javnih poti.

Želimo si dobrega sodelovanja s krajani, saj imajo le tako 
naši skupni načrti ter nove pridobitve vrednost in pomen.

Ob cesti Vojnik - Gmajna - Šmartno so se začela dela za izgradnjo 
pločnika.

Nova parkirna mesta ob mrliški vežici


