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V telovadnici smo odstranili del stene, kjer so bili pritrjeni 
letveniki. Zamenjali smo določene obloge in prepleskali 
nekatere dele prostora. Telovadnica je s sodobnim športnim 
tlakom pridobila tudi talno ogrevanje. Vrednost celotne 
investicije v letih 2020 in 2021 je bila 77.046,00 EUR, od 
tega je bil vložek Občine Vojnik 54.266 EUR, iz zavarovalne 
odškodnine zaradi izlitja vode smo črpali 22.780,00 EUR, 
2.085 EUR pa je prispeval EKO sklad.

14.265,00
Odhodki  2021 – EUR

2

Rekonstrukcija 
telovadnice 
Frankolovo

Vrtec Frankolovo je zgrajen kot dozidava na zahodnem delu 
stavbe OŠ A. B. Frankolovo. Zgradili smo štiri oddelčne 
igralnice, športno igralnico, kuhinjo za OŠ in vrtec, 
pripadajoče tehnične prostore ter uredili zunanje površine. 
Skupna vrednost večletne investicije je 2.885.434 EUR. 
Nepovratno sofinanciranje:  148.922 (2019) in 227.386 EUR 
(2020) - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo); 
508.453 EUR (2021) - EKO sklad; 1.103.388 EUR (2022) - 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Uporabno 
dovoljenje smo pridobili aprila 2021.

884.486,00
Odhodki  2021 – EUR

1

Izgradnja vrtca 
Frankolovo

Leto 2021 je bilo glede izvedenih 
investicij v naši občini zelo uspešno. 
Še posebej sem na to ponosen, ker je 
bilo leto zaznamovano z omejitvami 
zaradi virusa Covid-19, kar je imelo 
močan vpliv tudi na delo izvajalcev. 
Največji dosežek je vsekakor zaključek 
gradnje novega vrtca na Frankolovem 
in predaja v uporabo. Vesel sem, 
da so oddelki zasedeni in smo že 
začeli urejati dve dodatni igralnici v 
mansardi. Nova kuhinja in ogrevanje 
dajeta odlične rezultate, telovadnica 
pa je na novo zaživela in je končno tudi 
»topla«. Veseli smo bili tudi uspešne 
prijave na razpis za sofinanciranje 
vrtca pri Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport, kjer smo pridobili več 
kot milijon nepovratnih sredstev. 
Nakup objekta »Sokolski dom« in 
zemljišča okoli njega se je prav tako 
pokazal za odlično odločitev in s 
predajo v uporabo društvu Postani fit v 
popolnosti živijo vse vsebine. Letos pa 
bomo zaključili še ureditev otroškega 
igrišča. 

Pločniki so razvojna prioriteta in uspelo 
nam je urediti odsek proti Gmajni ter v 
Novi Cerkvi urediti ozko grlo na začetku 
ceste v Novake. 
Pomembna pridobitev sta tudi dva 
nova sodobna mostova in sicer preko 
Hudinje v Kaplji in čez Rovški potok v 
Jankovi. Urejanje cest je bilo izvedeno 
po planu, ki jih pripravijo sveti KS. 
Izpostaviti je potrebno ureditev 
Keršove ulice z rondojem in sanacijo 
Arclinske ceste ter začetek urejanja 
Ceste talcev. Pri slednji je treba 
upoštevati, da se izvajajo sočasno dela 
iz dveh ločenih projektov. Kanalizacija 
projekt financiran iz sredstev EU, 
širitev in posodobitev ulice pa projekt 
financiran iz proračuna občine. Res 
je, da dela trajajo nekoliko dlje vendar 
se celovito izvaja urejanje tudi vse 
komunalne infrastrukture in nova 
javna razsvetljava ter v sodelovanju 
z elektrom tudi nameščanje elektro 
vodnikov v zemljo. Enako velja za 
TK kable. Zato je potrebno malo več 
strpnosti in potrpljenja. 

Gradnja kanalizacije je končno stekla v 
Vojniku in je sofinancirana iz sredstev 
EU. Gradili pa smo tudi prvo fazo 
fekalne kanalizacije Nova Cerkev – 
Razdelj in drugo fazo v Dolu pod Gojko 
na Frankolovem. Vodovodno omrežje 
smo razširili v Trnovlje pri Socki in po 
dolgih letih se tudi v Hrastniku veselijo 
kvalitetne pitne vode. 

Tudi pri področju sanacij plazov smo 
uspešno zaključili dela na plazu v Malih 
Dolah Pri Jošt. S  sofinanciranjem nam 
je pomagalo Ministrstvo za okolje in 
prostor. 

Po nekaj letih vlaganj smo zaključili 
tudi urejanje mrliške vežice in njene 
okolice v Vojniku. Ker smo bili uspešni 
pri pridobivanju dodatnih sredstev smo 
lahko izvajali tudi vse obvezne naloge 
občine vezane na druga področja, 
predvsem družbene dejavnosti. 

Sloga, medsebojno spoštovanje in 
sodelovanje so temelji uspešnega dela 
tudi za prihodnost.

Vaš župan Branko Petre

INVESTICIJE 
IN DOSEŽKI V LETU 2021
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V Vrtcu Mavrica Vojnik z enotami smo sredstva porabili 
za odplačilo leasinga za kombinirano vozilo, nakup 
registratorja delovnega časa na enoti Frankolovo, nakup 
prenosnih računalnikov ter za dodatno opremo za kuhinjo 
in igralnice.

12.000,00
Odhodki  2021 – EUR

4

Investicijsko vzdrževanje 
Vrtca Mavrica Vojnik 

V OŠ A. B. Frankolovo so porabili sredstva v višini 32.400 
EUR predvsem za  opremo šolske kuhinje, pohištvo, 
dvodelna glavna vrata pri novem vhodu, fotokopirni stroj 
in vrtalnik. 
OŠ Vojnik s podružnicami  je porabila sredstva v višini 
40.000 EUR predvsem za opremo, slikopleskarska dela, 
menjavo žaluzij, menjavo tlaka, nakup stroja za čiščenje ter 
dokup igral. 

72.400,00
Odhodki  2021 – EUR

3

Investicijsko 
vzdrževanje 
prostorov in oprema 
osnovnih šol

V knjižnici Vojnik smo sredstva porabili za zamenjavo LED 
luči in pisarniške stole 2.681 EUR, v Kulturnem domu 
Vojnik pa 1.790 EUR za stole v dvorani in posnetek stanja na 
Čufarjevi ulici 1 za potrebe kulturne dejavnosti.

4.471,00
Odhodki  2021 – EUR

6

Investicije v knjižnico 
Vojnik in Kulturni 
dom Vojnik 

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 11.464 EUR: 
delna obnova Sokolskega doma v Vojniku (nova vrata, tla 
v fitnesu, polaganje keramike) ter nakup košarkarskega 
koša za igrišče pri gasilskem domu Lemberg.  Oprema za 
telovadnico OŠ Vojnik 2.282 EUR: naprava za čiščenje 
zraka, monitor ter plošče za plezalno steno. Investicijsko 
vzdrževanje Skakalnega centra Vizore 7.999 EUR ter 
sredstva za Planinski dom Vojnik 1.776 EUR.  Uredili smo 
otroško igrišče in spremljevalne površine z urbano opremo 
pri Sokolskem domu v Vojniku (29.463 EUR).

52.984,00
Odhodki  2021 – EUR

5

Investicijsko 
vzdrževanje športnih 
objektov in nakup 
opreme 

Znesek 26.219 EUR smo v Vojniku porabili za obnovo dveh 
kopalnic na Celjski cesti 19 in eno kopalnico na Celjski 
cesti 10, za zamenjavo stavbnega pohištva stanovanja na 
Prušnikovi ulici 23 ter za manjša vzdrževalna dela.
Iz sredstev rezervnega sklada smo porabili 3.164 EUR za 
vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah: Celjska 
cesta 19 - popravilo vhodnih vrat ter za druga manjša 
popravila.  

29.383,00
Odhodki  2021 – EUR

8

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

Obnovili smo slamnato streho na kašči, pridobili 
arhitekturne posnetke stanja in očistili okolico objektov. 
Vsa dela so bila izvedena skladno s kulturno-varstvenimi 
pogoji. Projekt je v višini 7.713 EUR sofinanciralo 
Ministrstvo za kulturo. 

23.052,00
Odhodki  2021 – EUR

7

Obnova kulturnega 
spomenika Borko v 
Polžah

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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Sredstva smo porabili za idejno projektno dokumentacijo. 
Namen projekta je varovanje kulturne dediščine, oživitev 
poslovnih prostorov ter ureditev talnih površin in 
komunalne infrastrukture. Projekt se bo izvajal skupaj z 
Ministrstvom za infrastrukturo in javnim podjetjem VO-KA 
Celje, seveda z upoštevanjem pogojev Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine.

9.394,00
Odhodki  2021 – EUR

10

Ureditev trškega 
jedra Vojnik

Na pokopališču Vojnik smo namenili sredstva v višini 22.440 
EUR za ureditev okolice: postavili smo ograjo ekološkega 
otoka pri poslovilni vežici, kupili plastični zabojnik za 
sveče ter razširili prostor za žarne grobove in za postavitev 
fontane. Za pokopališče Nova Cerkev smo namenili 
sredstva v višini 5.628 EUR za obnovo javne razsvetljave. 
Na pokopališču Frankolovo smo sredstva v višini 500 EUR 
porabili za urejanje poti.

28.568,00 
Odhodki  2021 – EUR

9

Pokopališča in 
poslovilne vežice

Kupili smo osebno vozilo za Skupno občinsko upravo: za 
medobčinsko inšpekcijo in urejanje prometa, ki opravljata 
naloge za osem občin. Od drugih občin smo prejeli vračilo 
v višini 12.831 EUR.

14.920,00
Odhodki  2021 – EUR

12

Nakup avtomobila

Leta 2020 smo uredili hidrosanacijo temelja ter spodnjega 
dela objekta –  odvodnjavanje meteornih voda in obnovili 
fasado. Pripravili smo projekt obnove kletnih prostorov, 
delno izvedli gradbena in obrtniška dela, strojne in elektro 
inštalacije ter mizarska dela. Projekt smo končali leta 2021: 
uredili smo pisarniške in tehnične prostore (KO Rdeči križ, 
hišnik, sejna soba, prostor za fotografa).  Celotna investicija 
je bila vredna 41.821 EUR. 

12.197,00
Odhodki  2021 – EUR

11

Ureditev kletnih 
prostorov na občinski 
upravni stavbi

Projekt se nanaša na spremembe in dopolnitve v novembru 2016 
sprejetega OPN. Občina obravnava pobude za spremembe OPN, 
prejete do maja 2019 za območje celotne občine. Predvidena je 
sprememba kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča 
in obratno ter uskladitve z dejanskim stanjem. Zaradi bistveno 
povečanega prometa in gradnje ob regionalni cesti R2-430 
Višnja vas – Celje načrtujemo tudi umeščanje obvoznice za 
napajanje obrtnih con ob cesti. Leta 2021 smo tako poravnali 
obveznosti za izdelavo analiz in razvojnih pobud.

12.170,00
Odhodki  2021 – EUR

14

Priprava 
Občinskega 
prostorskega 
načrta (OPN 3)

V občinski upravi smo kupili pisarniško opremo za kletne 
prostore, pisarniške stole, računalniško opremo (prenosni 
računalnik, monitorji, tiskalnik, licenca za elektronske 
podpise) ter drugo tehniško opremo (LED televizorja ter 
drogovi za zastave) v vrednosti 16.404 EUR.  V Skupni 
občinski upravi smo porabili sredstva za računalniško in 
pisarniško opremo v višini 5.056 EUR. Za Režijski obrat 
smo sredstva v višini  1.703 EUR namenili za motorno koso, 
pisarniški stol in prenosni računalnik.

23.163,00
Odhodki  2021 – EUR

13

Nakup opreme za 
občinsko upravo, 
občinski svet, SOU in 
Režijski obrat

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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Leta 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za 
parkirišče za avtodome. Osnovni namen je opremiti prostor. 
Izgradnja vključuje tri parkirišča z napajalnima postajama 
za vodo in elektriko ter kanal za izpust vode. Postavili bomo 
tudi informacijsko tablo in urbano opremo.

4.514,00
Odhodki  2021 – EUR

16

Izgradnja 
postajališča za 
avtodome

Občina se je prijavila na razpis EU za pridobitev vavčerja 
v višini 15.000 EUR. Vzpostavili smo omrežje WiFi na 
lokacijah v Vojniku: Celjska cesta, Keršova, Preložnikova, 
Murnova in Škoflekova ulica ter na pokopališču Vojnik in 
na Koči na Tomažu. Del opreme v višini 1.531 EUR smo 
zagotovili iz občinskega proračuna.

16.531,00 
Odhodki  2021 – EUR

15

Vzpostavitev 
brezplačnega WiFi 
for EU, Vojnik

Manjši nakupi zemljišč v višini 1.454 EUR ter stroški v 
višini 1.949 EUR, ki so povezani z nakupom in brezplačno 
pridobitvijo zemljišč: cenitve, geodetske storitve in notarji.

3.403,00
Odhodki  2021 – EUR

18

Nakup in pridobitev 
zemljišč

Leta 2020 smo plačali prvi del kupnine (235.000 EUR) za 
poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem v velikosti 1.390 
m². Objekt ima 385 m² neto površine. Leta 2021 smo plačali 
še 100.000 EUR, od tega 35.000 EUR za opremo. Objekt se 
je preimenoval v Sokolski dom in smo ga oddali v najem. 
V njem se izvajajo športne dejavnosti s podporno ponudbo 
gostinskega lokala. V objektu načrtujemo tudi turistično 
informacijski center. 

100.000,00
Odhodki  2021 – EUR

17

Nakup objekta 
SKVOŠ – Sokolski 
dom v Vojniku

Izvedli smo manjša investicijska vzdrževanja po krajevnih 
skupnostih: urejanje okolice občinskih objektov, urejanje 
trgov, vzdrževanja avtobusnih postaj, nakup opreme 
(košev za smeti, klopi), urejanje parkirišč, povezovalnih 
sprehajalnih poti (med Kašovo in Petelinškovo ulico), 
vzdrževanje prireditvenih prostorov in drugih javnih 
površin. 

10.585,00
Odhodki  2021 – EUR

20

Urejanje krajev

Postavitev zaščitnih ograj na nevarnih odsekih cest, na 
mostovih, postavitev ogledal ter opozorilnikov hitrosti 
vožnje ter postavitev ostale cestne signalizacije za varnost 
v prometu. Leta 2021 smo uredili novo jekleno zaščitno 
ograjo na mostu v Socki pri Šešku.

2.416,00
Odhodki  2021 – EUR

19

Investicijsko 
vzdrževanje 
prometne opreme 

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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Leta 2021 se je nadaljevala druga faza rekonstrukcije od 
Keršove ulice 12 do semaforja, vključno z novim krožnim 
križiščem. Del odhodkov smo pokrivali iz sredstev 
amortizacije za obnovitvene investicije v vodovode in 
kanalizacije.
Dela v Keršovi ulici se končujejo letos.

262.198,00
Odhodki  2021 – EUR

22

Rekonstrukcija 
Keršove ulice (od 
Zdravstvenega doma 
do semaforja)

Postavili smo svetilke v Vojniku: pri igralih, na lokacijah 
projekta Wi-Fi, pri občinskih stavbah Keršova ulica 8 in 
12. Zamenjali smo pet drogov in postavili dodatni drog v 
Ivenci. Postavili smo novo javno razsvetljavo od poslovilne 
vežice Frankolovo do Stražice 6a, zamenjali 14 drogov ob 
regionalni cesti na Frankolovem proti Pelinu in zamenjali 
sedem drogov pri pokopališču v Novi Cerkvi ter odstranili 
nadzemni nizkonapetostni (NN) vod s položitvijo v zemljo.    

21.887,00 
Odhodki  2021 – EUR

21

Izgradnja javne 
razsvetljave (JR)

Izvedena je bila rekonstrukcija LC 464121 Socka – Čreškova 
– Vrba (meja). Cesta je povezovalna do Dobrne, zato smo 
jo v dolžini 680 m od križišča R3 do križišča za Čreškovo 
razširili iz 3 m na 4,2 m.

61.919,00
Odhodki  2021 – EUR

24

Rekonstrukcija 
lokalne ceste (LC) 
Socka: cesta proti 
Dobrni

Projekt zajema rekonstrukcijo Arclinske ceste JP965461 od 
odcepa za Spar do križišča za dovozno pot HŠ Arclin 26b 
(370 m). Rekonstrukcija zajema odstranjevanje  asfalta, 
zamenjavo tamponskega materiala ter razširitev ceste iz 
2,8 m na 3,3 m, ureditev odvodnjavanja meteorne vode, 
meteornega potoka ter priključkov in obnovo komunalnih 
vodov. Projekt bo končan v letu 2022. 

55.694,00
Odhodki  2021 – EUR

23

Rekonstrukcija 
Arclinske ceste 

Leta 2020 smo 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 Vojnik – Cesta v Šmartno. Uredili smo tudi 
javno razsvetljavo ter zasadili tise in brin ob parkirišču pri 
pokopališču Vojnik. Prva faza investicije v skupni vrednosti 
se je končala leta 2021. Skupna vrednost je bila 133.874 
EUR.
Druga faza, od krajevne table Gmajna do križišča, bo 
realizirana skupaj z izgradnjo fekalne kanalizacije Gmajna. 

117.803,00
Odhodki  2021 – EUR

26

Izgradnja  pločnika 
Vojnik – Gmajna 

Skupaj smo iz te postavke asfaltirali 2.570 m javnih poti in 
rekonstruirali 510 m javnih poti.
Asfaltiranje javni poti – daljši cestni odseki: 

-  280 m JP 964981 Straža – Oprešnik; 
- 270 m JP 964241 Polže – Zlateče – Homec; 
- 390 m JP 964931 Švab – Landek – Vrba; 
- 480 m JP964991 Vizore – Landek – Vine;
- 390 m JP964131 Socka – Trnovlje – Selce;
- 375 m Male Dole (Keblič, Obreza, Selčan, Rezar, Marguč).

Rekonstrukcija – preplastitve: 
- 340 m JP965351 Bezenškovo Bukovje; 
- 170 m JP964242 Zlateče – Selčan. 

172.325,00
Odhodki  2021 – EUR

25

Asfaltiranje lokalnih 
cest in javnih poti

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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Ob državni cesti R3-693 Vitanje – Socka – Nova Cerkev 
smo v Razdelju obstoječe avtobusno postajališče zaradi 
varnosti prestavili in uredili novo postajališče z avtobusno 
nadstrešnico. Na drugi strani ceste smo postavili novo 
avtobusno postajališče ter uredili javno razsvetljavo. 

54.527,00 
Odhodki  2021 – EUR

31

Ureditev avtobusnih 
postajališč (AP) v 
Razdelju

Projekt zajema izgradnjo nadomestnega mostu, ki prečka 
reko Hudinjo. Izgrajen je bil nov AB most, dolg 15 m in 
širok 4,5 m. Narejeni so bili tudi novi temelji ter mostna 
konstrukcija. Leta 2020 je bila že delno plačana   projektna 
dokumentacija (DGD) za potrebe izdaje gradbenega 
dovoljenja. Investicija se je končala leta 2021. Skupna 
vrednost je bila 188.206 EUR in jo je v višini 115.535 EUR 
sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor. 

170.967,00
Odhodki  2021 – EUR

28

Rekonstrukcija 
mostu Kaplja – Višnja 
vas

Pločnik je širok 1,20 m ter dolg 80 m in vodi od trga Nove 
Cerkve proti šoli na desni strani javne poti, nato pa se 
navezuje na obstoječ pločnik. Uredili smo tudi javno 
razsvetljavo.  

32.081,00  
Odhodki  2021 – EUR

27

Izgradnja pločnika 
v Novi Cerkvi – 
Gmajner 

Namen projekta je rekonstrukcija lesenega mostu čez reko 
Hudinjo na cesti z oznako JP964291 Selce – Založnik – 
Potočnik. Povečal se je prečni prerez za večjo prometno 
varnost in pretočnost prometa. Most je zgrajen kot AB 
plošča, vpeta v kamnito-betonske opornike. V dolžino 
meri 8,40 m, v širino pa 4,5 m. Leta 2021 je bila izdelana 
projektna dokumentacija PZI in izbran izvajalec del. Letos 
se bo projekt končal. 

7.930,00
Odhodki  2021 – EUR

30

Sanacija mostu 
Senegaški mlin v 
Socki 

Zamenjali smo dotrajani armirano betonski most na javni 
poti JP965731, ki vodi preko Rovskega potoka. Most je dolg 
6,5 m in širok 4,5 m z AB prekladno ploščo, ki je vpeta v 
kamnito-betonske opornike. Vrednost celotne investicije 
znaša 65.949 EUR. 

63.509,00
Odhodki  2021 – EUR

29

Sanacija mostu Male 
Dole (pri Pezdevšek)

Sredstva amortizacije smo porabili predvsem za obnovo 
čistilnih naprav v Novi Cerkvi in na Frankolovem ter za 
obnovo kanalizacije v Keršovi in Kašovi ulici v Vojniku ter 
v Razdelju. 

95.717,00 
Odhodki  2021 – EUR

32

Obnovitvene 
investicije v 
kanalizacije in 
čistilne naprave

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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Leta 2020 smo uredili PZI dokumentacijo za projekt 
kanalizacije Nova Cerkev – Razdelj in izvedli javno naročilo 
za izbiro izvajalca za prvo fazo. Zgrajena sta bila dva kraka 
(preko Polž do Razdelja in od Razdelja do Nove Cerkve – ob 
regionalni cesti) v dolžini 1.140 m. Investicija se bo končala 
letos s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

230.070,00
Odhodki  2021 – EUR

34

Fekalna kanalizacija 
Nova Cerkev – 
Razdelj (1. faza)

V Vojniku zajema projekt štiri podprojekte: Kanalizacijo Arclin pri 
Elektru Vojnik, Kanalizacijo aglomeracije Vojnik (deli naselij Pot 
na Dobrotin, Cesta Talcev in Arclin), Kanalizacijo desnega brega 
ob Hudinji in Kanalizacijo na območju OPPN Žgajner. V letih 2019 
in 2020 smo pridobili investicijsko dokumentacijo za prijavo na 
MOP za evropska kohezijska sredstva ter podpisali pogodbo z 
izvajalcem v višini 589.052 EUR brez DDV. Z izgradnjo smo začeli 
leta 2021 na podprojektu Kanalizacija aglomeracije Vojnik: Pot na 
Dobrotin in Cesta Talcev.

186.849,00 
Odhodki  2021 – EUR

33

Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v 
porečju Savinje - 
Mestna občina Celje, 
Občini Štore in Vojnik

Iz sredstev amortizacije smo investirali v obnove vodovodov 
v Parmovi ulici, od Vojnika proti Škofji vasi in od Razdelja 
do Nove Cerkve,  obnovo vaškega vodovoda Čreškova, 
obnovo tehnološke opreme in elektro instalacij vodarne 
Gojka, vodarne Frankolovo in vodovodnega sistema 
Bezenškovo Bukovje, Ilovca s povezavo na Globoče ter 
v izgradnjo nadomestnega vodohrana in rekonstrukcijo 
vodovoda Straža (Oprešnik).  Sofinancirali smo tudi obnove 
primarnih vodovodov, katerih solastniki smo na območjih 
ustanoviteljic JP VO-KA Celje.  

558.272,00
Odhodki  2021 – EUR

36

Obnovitvene 
investicije v 
vodovode

Zgradili smo fekalno kanalizacijo v dolžini 330 m, na katero 
se bo lahko priključilo 8 objektov. Kanalizacija je priključena 
na sekundarno kanalizacijo naselja Frankolovo, ki se konča 
na čistilni napravi Frankolovo. Ob trasi fekalne kanalizacije 
je bila obnovljena tudi obstoječa meteorna kanalizacija.

50.357,00
Odhodki  2021 – EUR

35

Izgradnja 
kanalizacije
Dol pod Gojko 2. del

Vodovod v dolžini približno 1400 m bo omogočil najmanj 
22 priključkov na območju občine Vojnik na meji z občino 
Šentjur. Leta 2020 smo pridobili gradbeno dovoljenje in 
začeli izgradnjo. Finančno se je projekt končal leta 2021, 
zdaj ga bo prevzela Občina Šentjur. Vrednost celotne 
investicije je bila 74.016 EUR.   

70.364,00
Odhodki  2021 – EUR

38

Izgradnja 
vodovoda Hrastnik

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja smo  leta 2020 začeli 
izgradnjo 1.577 m vodovoda (povezovalni cevovod v dolžini 
1072 m in tlačni cevovod v dolžini 505 m). Leta 2021 smo 
projekt nadaljevali. V njegovem okviru sta bila zgrajena 
še črpališče in vodohran. Na vodovod se bo predvidoma 
priključilo 23 objektov. Vrednost celotne investicije je bila 
238.553 EUR.

155.823,00
Odhodki  2021 – EUR

37

Razširitev 
vodovodnega sistema 
v Trnovljah pri Socki

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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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 je namenjena 
uporabi vsem društvom v  gasilski zvezi. Sofinanciranje je 
bilo v letih od 2019 do 2021 v višini 250.924 EUR.

19.924,00
Odhodki  2021 – EUR

40

Sofinanciranje 
nakupa gasilske 
ploščadi 

Iz sredstev amortizacije smo za investicijsko vzdrževanje 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki namenili  8.913 
EUR ter za obnovo stare infrastrukture 20.449 EUR: kupili 
smo pet  polpodzemnih zabojnikov (14.646 EUR), uredili 
video nadzorni in protivlomni sistem v ZC Vojnik (5.065 
EUR) ter delež izvedbe obodnega nasipa za azbestne 
odpadke na starem odlagališču. 

29.362,00 
Odhodki  2021 – EUR

39

Obnovitvene 
investicije v 
odlagališča in 
RCERO

Sanacija je obsegala postavitev kamnitega opornega 
zidu ter ureditev odvodnjavanja območja plazu skupaj s 
preplastitvijo dela lokalne ceste.
Celotna investicije  je znašala 210.848 EUR. Ministrstvo za 
okolje in prostor jo je  sofinanciralo v višini 169.780 EUR.

210.848,00
Odhodki  2021 – EUR

42

Sanacija plazu na 
cesti Male Dole 
(Jošt)

4.133 EUR je bilo namenjenih za civilno zaščito: nakup 
stroja za dezinfekcijo, ročnega paletnega viličarja ter 
defibrilatorja. 5.000 EUR: nakup gasilske opreme: 
manjkajoče osebne zaščitne opreme – delovne obleke; 
sredstva so bila kot investicijski transfer sorazmerno 
razdeljena vsem petim gasilskim društvom. 5.000 EUR smo 
porabili za ureditev prostorov nad garažami PGD Socka, 
2.500 EUR pa za sofinanciranje ureditve fasade na stavbi 
PGD Frankolovo.

16.633,00
Odhodki  2021 – EUR

41

Nakup opreme 
za civilno zaščito, 
gasilske opreme 
in investicijsko 
vzdrževanje

Direkcija RS za infrastrukturo je financirala: 
preplastitev ceste R3-693/2302 Nova Cerkev – Socka – 
Vitanje, od km 0,76 do km 1,63 v vrednosti 97.551 EUR
Na področju prometne varnosti je bilo realizirano 23.358 
EUR: izdelava geodetskih načrtov, idejnih zasnov projektov 
(IZP) in projektov za izgradnjo (PZI) za ureditev avtobusnih 
postajališč in površin za pešce ob regionalnih cestah. 

120.909,00
Odhodki  2021 – EUR

44

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

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode je leta 
2021 iz sredstev podnebnega sklada v okviru sanacij po 
neurju s poplavami, ki so bile aprila 2017, izvedelo sanacijo 
struge Hudinja v Socki, od km 16+400 do km 16+930. 
Vrednost izvedenih del je bila 219.893 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.

239.893,47
Odhodki  2021 – EUR

43

Urejanje voda  

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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INVESTICIJSKO 
POMEMBNO LETO 2021

V pregledne tabele smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov iz leta 2021, 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 povezana z investicijami. 
Seznanjamo vas z naslednjimi pomembnimi projekti in informacijami iz preteklega leta:

1
 Občina Vojnik je v letu 2021 
nadaljevala izvajanje Vizije 
in strategije (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. V letu 2021 smo 
izvedli spletno anketiranje 
zadovoljstva prebivalcev 
občine Vojnik. 

5
 Spremljali smo Občinski 
program varnosti in Lokalni 
energetski koncept ter skupaj 
z EKO skladom tedensko 
zagotavljali energetsko 
svetovanje po telefonu 
oziroma v prostorih Občine 
Vojnik v skladu z navodili 
NIJZ.

7
 Občina Vojnik je od leta 
2020 skupaj z 11 občinami 
pod okriljem Skupnosti 
občin Slovenije vključena 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 za 
kakovostno življenje v občini.    

2
 Sprejeli smo dva Občinska 
podrobna prostorska načrta 
(OPPN) in tri Lokacijske 
preveritve ter nadaljevali 
postopek sprememb in 
dopolnitev (SD) Občinskega 
prostorskega načrta (OPN). 

3
 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, kadar je bilo 
zaradi epidemije to mogoče, 
izvajalo meritve krvnega tlaka 
in holesterola. 

INVESTICIJE 2021
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4
 V okviru projekta Mladim 
prijazna občina, kjer imamo 
certifikat za obdobje od 
2019 do 2023, smo na 
podlagi vloge enemu 
študentu lani sofinancirali 
dodatni študijski program, 
ki ga je fakulteta izvajala 
izven sedeža fakultete. 
Mladinskemu društvu 
Frankolovo smo pomagali 
pri izvajanju dejavnosti 
na bazenu Frankolovo 
(financirali smo 
kvalificiranega reševalca 
iz vode) in v občinskem 
časopisu Ogledalo redno 
obveščali o delovanju 
mladih.  

6
 Z Ljudsko univerzo Celje 
smo nudili brezplačno 
svetovanje za izobraževanje 
in usposabljanje odraslih ter 
izvajali različne brezplačne 
izobraževalne programe za 
odrasle v Kulturnem centru 
Vojnik v okviru evropskega 
projekta Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2018–2022.
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8
 Leta 2021 smo izvajali tudi 
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 CZ, ki je 
spremljal situacijo ter ustrezno 
ukrepal na lokalnem nivoju. 

9
 V času epidemije COVID-19 
smo z dodatnimi ukrepi Štaba 
CZ in s pomočjo prostovoljcev 
pomagali najranljivejšim 
skupinam občanov. 

10
 Izdali smo štiri številke 
brezplačnega občinskega 
glasila Ogledalo in informirali 
občane po spletnem mediju 
Mojaobcina.si. Zagotavljamo 
spletno dostopnost uradne 
spletne strani Občine Vojnik 
www.vojnik.si tudi za ranljive 
ciljne skupine.

12
 Februarja smo izvedli osmi 
»Dan odprtih vrat Občine 
Vojnik« tako, da smo preko 
spleta predstavili novogradnjo 
vrtca na Frankolovem in 
obnovo telovadnice na 
Frankolovem. 

14
 Ob občinskem prazniku je 
zlati vojniški grb prejela 
Olga Kovač in tako postala 
častna občanka Občine 
Vojnik. Podeljena sta bila 
tudi dva srebrna vojniška 
grba in trije bronasti, ob tem 
pa še devet priznanj župana, 
eno priznanje za študijske 
dosežke, dve priznanji 
zlatim maturantkam, dve 
priznanji za odličen uspeh na 
maturi ter posebna priznanja 
prostovoljcem. Osrednjo 
prireditev smo zaradi ukrepov 
proti epidemiji COVID-19 tudi 
snemali, ogled pa je bil mogoč 
preko spleta in na TV Celje. 

15
 Organizirali smo tradicionalne 
dogodke: 30. narodno-zabavni 
koncert »Ostanimo prijatelji« 
v večnamenski dvorani Vojnik 
s Prosvetnim društvom Anton 
Bezenšek Frankolovo. Skupaj 
s Turističnim društvom 
Vojnik smo v skladu z ukrepi 
za zajezitev koronavirusa 
pripravili okrnjeni sedmi 
»Božični Vojnik«.  
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11
 Na javnih cestah smo na 
različnih lokacijah postavljali 
štiri prikazovalnike hitrosti »Vi 
vozite«. Z njimi smo voznike 
spodbujali k strpnejši in bolj 
umirjeni vožnji ter tako želeli 
prispevati k večji varnosti 
vseh udeležencev v cestnem 
prometu.  

13
 Ob dnevu državnosti in 
30. obletnici samostojne 
Slovenije smo v Sorževem 
mlinu v Polžah pri Novi 
Cerkvi pripravili prireditev. 
Slavnostni govornik je bil 
podpredsednik vlade in 
minister za obrambo RS mag. 
Matej Tonin. Podelili smo tudi 
priznanje za življenjsko delo 
na področju kulture, ki ga je 
prejel Oton Samec.  

16
 Ob dnevih evropske kulturne 
dediščine v oktobru je bila 
tema: »Dober tek«.  Turistično 
kulturno društvo Globoče 
je izdalo bilten z naslovom 
»Kuharske knjige skozi 
čas« – avtor je Jože Žlaus. V 
galeriji Piros je društvo ob tem  
organiziralo bogato razstavo 
kuharskih knjig, od najstarejše 
Vodnikove iz leta 1799 do 
najnovejših.  

17
 Zagotovili smo izvajanje 
različnih ustvarjalnih vsebin 
v Medgeneracijskem centru 
Vojnik v skladu s priporočili 
NIJZ glede ukrepov proti 
COVID-19. 
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18
 Redno sofinanciranje kmetijske 
dejavnosti, podjetništva ter 
društvenih dejavnosti na 
podlagi javnih razpisov.

22
 Za kolesarsko povezavo  
Celje – Vojnik – Nova 
Cerkev – Dobrna, ki bo na 
območju občine Vojnik dolga 
približno 10,5 km, smo v letu 
2021 nadaljevali s podpisi 
in overitvami soglasij – 
pogodb z lastniki. Skupaj 
je pridobljenih približno 70 
odstotkov soglasij. Po overitvi 
pogodb vseh lastnikov se bo 
lahko začel izvajati projekt 
tudi na območju naše občine 
Vojnik. V letu 2021 se je 
projekt začel izvajati na 
območju občine Dobrna, 
kjer so pridobljene že vse 
služnostne pogodbe.  

19
 Financirali smo predšolske 
dejavnosti, prevoze 
osnovnošolskih otrok in 
sofinancirali dodatne 
programe v osnovnih šolah.
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21
  Izvajali smo redno 
vzdrževanje občinskih 
zgradb, lokalnih cest, javnih 
poti, mostov ter skrbeli 
za okolje tudi z urejanjem 
krajev.   

Povzela in uredila: mag. Mojca Skale s 
sodelavkami in sodelavci

Občina ima najetih deset kreditov; na dan 31. 12. 2021 je bilo 

njihovo stanje 2.688.964 EUR in zapadejo do leta 2035. Krediti 

so bili sklenjeni v preteklih letih predvsem za večje investicije: za 

nizko energetski 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, rekonstrukcijo poslovno-stanovanjske stavbe Nova 

Cerkev 22 ter izgradnjo vrtca na Frankolovem. Leta 2021 smo 

odplačali za 265.348 EUR glavnic kreditov. Občina ima glede na 

zakonske možnosti oziroma na največji možni obseg zadolžitve 

porabljeno dovoljeno kvoto zadolžitve v višini 29,6 odstotkov. 

Občina Vojnik je leta 2021 
porabila 42,7 odstotkov 
sredstev za investicije.  Na 
podlagi Vizije in strategije 
2020–2030 in sprejetega 
proračuna bomo v letu 
2022 še bolj investicijsko 
naravnani. Verjamemo, da 
bomo tudi letos uspešno 
izpeljali načrtovane projekte, 
ne glede na situacijo glede 
pomanjkanja izvajalcev za 
gradbena dela in storitve. 

Foto: Lea Sreš, arhiv občine

20
 Sofinancirali smo socialne 
programe (pomoč na domu, 
domska oskrba).  


