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KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo 
do petka, 26. avgusta 2016, v 
elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ključu) ali po e-pošti na naslov:
vojnik.ogledalo@gmail.com. 

Kontaktna oseba je Lea Sreš           
(tel.: 051 664 280). 

Izid 112. številke bo v četrtek, 22. 
septembra 2016. 

Članke, prejete po 26. avgustu 2016, 
bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov in spremembe 
naslovov in izbora fotografij po 
lastni presoji. Za vsebino in točnost 
podatkov odgovarja avtor prispevka.

Fotografije slabše kakovosti oz. v 
velikosti manj kot 2 MB ne bodo 
objavljene.
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4 ŽUPANOVA BESEDA

10 LOKALNO SREDIŠČE
Novo na področju urejanja cest

17  IZZA (O)GLEDALA
Rozmari Petek

18 GOSPODARSKI UTRIP
Rezultati poslovanja

29 URADNI DEL

57 ŠPORTNE ZGODBE
Eva Gorenšek
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Izdajatelj:
Občina Vojnik 

Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs 

Uredniški odbor: 
Rozmari Petek, Sonja Jakop, Lea 

Sreš,  Dragica Jezernik, Lidija Eler 
Jazbinšek in Andreja Cigelšek 

Trženje oglasov:
Andreja Cigelšek 

Jezikovni pregled: 
Nina Jekl 

Naslovna fotografija:
Lea Sentočnik na Turistični kmetiji 

Soržev mlin v Polžah pri Novi Cerkvi

Fotografija:
Matjaž Jambriško 

Prelom in priprava za tisk:
Dinocolor, d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

Živžav
Pred dnevi sem se v naglici delovnega dne načrtno, v središču Vojnika, 
ustavila in se utrujena usedla na eno izmed klopi. Nato sem zgolj 
opazovala in nehote poslušala dogajanje okrog sebe. Brnenje kosilnice, 
hrup motorja, ogromna kolona avtomobilov, prepir dveh najstnikov, vpitje 
»Podaj že žogo«, glasna glasba iz sosednje hiše … Mimoidoča mamica se 
je z otrokom prepirala, zakaj ena kepica sladoleda in ne dveh, tarnanje 
dveh starejših moških o tem, kaj vse je v naši deželi, na sončni strani Alp, 
narobe. To je bil zgolj izsek mojega dojemanja tistih nekaj minut. Še bi 
lahko naštevala. Če bi začela razmišljati o službenem, političnem in še 
kakšnem živžavu, do konca najverjetneje ne bi prišla … Je pa nekaj. Vse 
okrog nas je živžav. Če hočemo ali ne. 

Kako bi na primer bilo, če bi tistega junijskega popoldneva užila tam 
tišino? Ali pa bi bila deležna samo prijaznih, spodbudnih novic iz 
televizije ali radijskega sprejemnika? Nobenih problemov. Nič afer. Za 
današnji čas zagotovo nenavadno. Sredi belega dne, pa takšen mir. To se 
zagotovo ne bo zgodilo. Škoda, si rečem. Kakšen dan bi mi (nam) prav 
prijalo. Vsako leto v tem času namreč opažam, da so dnevi zelo nasičeni 
in naporni. Kot da nam je res treba pred poletnimi počitnicami postoriti 
vse in še več. Predvidevam, da vam je občutek poznan, vsi smo mnenja, 
da poklicnega in zasebnega vrveža nikakor ne moremo v polnosti ustaviti. 
Kakor koli, živžav gor ali dol. Eni ga imajo radi, spet drugi malo manj, tisti 
tretji ga z vsemi silami želijo izključiti iz življenja. Resda smo krojači svojih 
življenj, vendar do neke mere. 

Odtenkov živžava je veliko. Del tistega, človeku prijaznega najdete 
v tokratni številki, vsega žal ne. Še več ga najdete tudi na spletnem 
portalu Moja občina. Tokrat smo vam pripravili pisan kolaž aktualnih 
informacij uprave, različnih razpisov in vabil. Vabljeni k branju intervjujev 
s prejemnikoma občinskih grbov, z vojniškim moškim zborom, kako 
je tam gori, pripovedujeta Dušan in Jernej Bojanovič, k branju vabijo 
prispevki aktivnih krajevnih skupnosti, šol in vrtcev. Še posebej se 
nam tokrat predstavi kravica Luca, ki je postala zelo popularna, ne 
samo zaradi ogromnega števila ogledov na spletu, temveč tudi zaradi 
zanimanja mnogih medijskih hiš. Razveseljujejo športne zgodbe, društva, 
posamezniki …

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

bližajo se pravi poletni dnevi. Obiščite katero izmed poletnih prireditev, 
privoščite si osvežilen napitek iz poprove mete, recept zanj smo vam 
pripravili v tokratni številki. 

Naj bo skok v poletje čim manj stresen, poletje pa naj vas napolni z 
energijo in dobrim počutjem.

Ustvarjajte prijazne zgodbe.

Tjaša Podergajs,
odgovorna urednica
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so počitnice
Če bi radi živeli polno, se moramo naučiti 
izkoriščati stvari in imeti radi ljudi, ne pa 
imeti radi stvari in izkoriščati ljudi. 

(neznani avtor)

Za praznike, konec aprila, nam je narava pokazala 
svojo moč. Namesto pričakovanega sončnega vremena 
s prijetnimi temperaturami nas je presenetila, najprej 
z močno pozebo, nato pa še s snegom, ki ga je v višjih 
predelih zapadlo tudi do 30 cm, in nas prisilila, da smo 
se znova podali na ceste s plugi in posipalniki. Ne smemo 
misliti, da je bilo to nekaj posebnega, tudi v preteklosti 
smo že imeli podobne dogodke in v takih primerih se 
lahko naravi le prilagodimo. Intervencija je bila zaradi 
varnosti potrebna in zahvala velja predsednikom krajevnih 
skupnosti in izvajalcem zimske službe za ustrezno 
ukrepanje ter tudi gasilcem in sodelavcem v režijskem 
obratu za odpravljanje škode po snegolomu. Žal mi 
je le, da je to pokvarilo veselje ob praznikih številnim 
vinogradnikom in sadjarjem. Kljub temu smo na več 
različnih prireditvah praznovali dan upora, praznik dela 
in dan Evrope. Člani Vinarsko-vinogradniškega društva 
so obeležili praznik vina salam in kruha in se veselili 
rekordnega lanskega vinskega letnika, ki vsekakor izstopa 
po kakovosti.

Seveda praznovanj v naši občini še ni konec. V maju 
so praznovali krajani Frankolovega in pripravili več 
prireditev. Odkrili smo spominsko ploščo na rojstni hiši 
prof. Antona Bezenška, na slovesnosti je bila prisotna 
tudi delegacija iz Bolgarije in dodali smo nov kamen v zid 
sodelovanja s prijateljskim bolgarskim narodom. Srečanje 
starejših krajanov Frankolovega in slavnostna seja sveta KS 
Frankolovo sta nas, ob letnem koncertu moškega pevskega 
zbora, pripravili za svečano otvoritev dosežkov v lanskem 
letu. Kanalizacija II. faze, nove asfaltne ceste, urejen 
prireditveni prostor pri paviljonu in urejena cesta do 
igrišča ter po zaslugi PGD Frankolovo nova dvorana nad 
gasilskim domom so le glavne pridobitve v zadnjem letu v 
KS Frankolovo. 

V mesecu juniju praznuje tudi KS Vojnik in tudi 
tukaj je bilo veliko prireditev. Začeli so pevci Moškega 
pevskega zbora KUD France Prešern in izvedli slovesen 
koncert ob 80-letnici delovanja. Izjemna prireditev in 
izjemna obletnica – čestitke pevcem in zborovodkinji. 
Slavnostna seja in prireditve ob prazniku KS ter svečana 
predaja v lanskem letu izgrajenih pridobitev, dokončani 
protipoplavni nasipi od Vojnika do spodnjega Arclina, 
obnovljena kanalizacija in vodovod v centru Vojnika ter 
popolnoma rekonstruirana Prušnikova ulica so poleg novo 
urejenega parkirišča pod cerkvijo in novih asfaltov glavne 
pridobitve tega leta v KS Vojnik.

Tudi naši mladi so aktivni. Društvo Most mladih 
in Športna unija ter Športno društvo Frankolovo so 
izvedli prireditev Veter v laseh. V času, ko se vse bolj 
zapiramo v svet računalnikov in pametnih telefonov, 
je takšno druženje izrednega pomena. Pozivam 
vse starše, da še v večji meri podprejo prizadevanje 
športnikov in navdušijo za sodelovanje čim več otrok. 
Tudi animatorji župnije Vojnik so pripravili delovno 
soboto pod naslovom »Stična diha«, še posebej je bila 
zanimiva delavnica v obliki okrogle mize, kjer smo se 
pogovorili o možnostih vključevanja mladih v širše delo 
občine. Tudi na Občini smo začeli s pripravo strategije 
za mlade. Delo vodi sodelavka Adrijana Molan in vabim, 
da se vsi zainteresirani mladi prijavite k sodelovanju, saj 
bomo le tako izdelali dober dokument. Pri razgovorih z 
mladimi pa vidim, da slabo spremljate uradni del glasila 
Ogledalo. Tam so objavljeni tudi razpisi za sofinanciranje 
prve zaposlitve, oddajo neprofitnih stanovanj za mlade 
družine in še kaj. Če tega ne preberete, seveda ne veste za 
priložnosti. Ker ste na srečanju z mladimi opozorili, da je 
za vas najbolj zanimivo družabno omrežje Facebook, smo 
uvedli to storitev posebej za vas mladi ter urejanje zaupali 
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Adrijani. Za potrebe izvajanja kolesarskih izpitov v šolah 
smo nabavili opremo za trening spretnostne vožnje in 
upam, da se bo s pridom uporabljala. Učenci OŠ Vojnik so 
se spet odpravili na Češko k svojim pevskim prijateljem in 
tako odpirajo in širijo svoja obzorja.

V maju je bil tudi dan za prostovoljstvo. Na prireditvi 
v Slovenskih Konjicah smo že drugič prejeli naziv 
»prostovoljstvu prijazno mesto«, za kar ste zaslužni vsi, ki 
delujete po raznih društvih in organizacijah v kraju. Naša 
zlata nagrajenka gospa Milena Jurgec je prejela častni 
naziv »naj prostovoljec v javni upravi«. Tudi vam velja 
čestitka in zahvala za vaše vsestransko delo v dobro naših 
ljudi.

Nadaljujejo se aktivnosti v klubu podjetnikov občine 
Vojnik. Ustanovna skupščina je bila 15. junija, volilna 
skupščina organov kluba pa je predvidena v mesecu 
septembru. Vabim seveda vse podjetnike, ki imate podjetje 
v naši občini ali ste naši občani, k sodelovanju. Glavni cilji 
so: medsebojno spoznavanje, sodelovanje pri načrtovanju 
dela v lokalni skupnosti in pri naših projektih, dvig zavesti 
o pomenu podjetništva v lokalnem okolju in dobrodelno 
udejstvovanje. VABLJENI!

Seveda nam dela ne bo zmanjkalo. Sejo občinskega 
sveta bomo imeli 23. junija, na njej bomo obravnavali 
rebalans proračuna za leto 2016. Glavne spremembe 
gredo na račun dodatnih investicij. Pred začetkom je 
sanacija plazu Bovše, čakamo na sklep ministrstva glede 
sofinanciranja.

 Obnova podstrešja v POŠ Nova Cerkev se bo začela po 20. 
juniju in bo končana do 1. septembra. Končno začnemo 
z gradnjo pločnika v Vojniku, z direkcijo za državne ceste 
pa smo začeli pogovore o urejanju pločnikov od Arclina 
do Frankolovega in ureditvi zavijalnega pasu v Arclinu 
proti Ljubečni. Tudi avtobusne postaje v Novi Cerkvi se 
počasi približujejo točki realizacije. Novi projekti se delajo 
za kanalizacijo v Ivenci in za III. fazo kanalizacije na 
Frankolovem. Izveden je bil javni razpis za asfaltiranje v 
2016 in je uspešno zaključen, izbran izvajalec je VOC iz 
Celja. Dela se bodo izvajala po planu krajevnih skupnosti, 
pogoj je ureditev lastništva in priprava spodnjega ustroja 
ceste. Pripravlja se dokumentacija za most v Lembergu.

Naj vas ob koncu povabim na številne prireditve, ki se 
bodo še odvijale v prihodnjih mesecih. V juliju praznuje 
tudi KS Nova Cerkev. Iskrene čestitke vsem krajanom ob 
njihovih krajevnih praznikih. Bodimo ponosni tudi na 
25-letnico samostojnosti Slovenije, ki jo praznujemo letos.

Ker pa so pred nami počitnice in po napornem delu se 
prileže tudi počitek, vam vsem želim čim lepši oddih, 
kjer koli ga boste preživeli. Zakaj bi se bali biti veseli? Ne 
zapadimo v vrtinec nezadovoljstva, ki nam bo pokvarilo 
dobro razpoloženje. Neki mislec je nekoč dejal: »Raje, kot 
da tarnam nad temo, prižgem svečo.« Storimo tudi mi 
tako.

Vaš župan Branko Petre
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OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339-0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Faks: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00
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dan mobilnosti 2016 
Tekst: Adrijana Molan

V občini Vojnik vsako leto na dan mobilnosti pripravljamo 
dogajanja za otroke in ostale mimoidoče. Evropski teden 
mobilnosti bo potekal med 16. in 22. septembrom. Po vsej 
Evropi bodo v sklopu tega potekale različne aktivnosti. 
 
Tema za leto 2016 je »pametna mobilnost za gospodarsko 
uspešnost«, zato smo si tudi v Vojniku zadali cilj: 
spremembe potovalnih navad in mobilnosti javnega 
prometa. Namen aktivnosti je vsaj za en dan sprostiti 
promet in uvesti več načinov pešpoti, znižanje in omejitve 
hitrosti v cestnem prometu. 

Organizirati dan brez avtomobila pomeni ureditev 
enega ali več območij, ki so rezervirani izključno za 

pešce, kolesarje in javni transport. S pomočjo te akcije si 
prizadevamo k večji ozaveščenosti pametne mobilnosti, saj 
raziskave kažejo, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajno 
mobilnost, ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin 
se povečuje z dobro infrastrukturo in učinkovitim javnim 
prevozom. 

Otroci, ki se v šolo odpravljajo peš ali s kolesom, v 
povprečju dosegajo boljše rezultate in so bolj uspešni v 
šoli. Odrasli, ki hodijo peš ali s kolesom v službo, delajo 
bolj učinkovito in imajo boljše zdravstveno stanje kot tisti, 
ki se vozijo z avtomobilom. Iz tega vidika lahko opazimo, 
da ima pametna mobilnost pozitivno stran, prednost 
lokalne skupnosti in boljši ekonomski položaj. 
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E digitalna Slovenija s 
poudarkom na občinah
Tekst: Mojca Skale

Občina Vojnik je imela priložnost, 
da se je 22. aprila 2016 predstavila 
v Kreativnem centru Poligon v 
Ljubljani na srečanju z ministrom 
za javno upravo Borisom 
Koprivnikarjem in drugimi 
državnimi resorji pod imenom 
Zelena referenčna Slovenija s 
pametnimi skupnostmi v digitalni 
Evropi. Dogodek je organizirala 
Skupnost občin Slovenije. Po 
uvodnih nagovorih je srečanje 
potekalo v treh sklopih, v prvem so 
stanje, želje in potrebe na področju 
informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij predstavile občine. 
Predstavila sem odhodke in izzive 
IKT v Občini Vojnik, osnovna 
izhodišča za programsko vodenje 
projektov, prilagojeno občinam, ter 

pobudo za skupno delovanje občin 
na področju IKT.

V drugem sklopu sta minister in 
generalni direktor direktorata za 
informatiko s prisotnimi delila 
načrte in rešitve za digitalno 
transformacijo javne uprave. Tukaj 
velja poudariti prenovljeno spletno 
stran https://e-uprava.gov.si/, kjer 
lahko glede na življenjske dogodke 
pridobite informacije in vloge (npr. 
promet, delo, kmetijstvo, osebni 
dokumenti idr.). 

V zaključnem sklopu, 
poimenovanem »big picture«, 
so k obravnavani tematiki svoje 
poglede dodali še Franc Matjaž 
Zupančič, državni sekretar Službe 
vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko in Marjan Turk, 
generalni direktor direktorata za 
informacijsko družbo. Poudarek je 
bil na pripravi razpisa za Projekt 
gradnja, upravljanje in vzdrževanje 
odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v lokalni 
skupnosti, na katerega se bodo 
lahko prijavile občine za območja, 
kjer ne bo tržnega interesa za 
gradnjo. Širokopasovno omrežje je 
termin na področju telekomunikacij 
in pomeni omrežje, ki omogoča 
prenos večjih količin podatkov na 
časovno enoto. Tudi Občina Vojnik 
skupaj z drugimi občinami izvaja 
uvodne aktivnosti, da se bomo lahko 
prijavili na razpis, ki bo predvidoma 
konec tega leta. 

Pametne skupnosti

Različne aktivnosti
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EKaj bomo delali v letu 
2016 v Ks nova cerkev? 
Tekst: Lea Sreš in Slavko Jezernik, foto: Janez Pogorevc

Delo v KS Nova Cerkev poteka po sprejetem programu 
dela. Res je, da ni nikoli dovolj sredstev za vse 
potrebe, a vedeti moramo, da naredimo z denarjem, 
ki ga imamo, največ, kar je mogoče. Vsi odgovorni se 
trudimo, da upoštevamo tudi želje krajanov, vendar to 
ni vedno mogoče. Kljub slabšim časom pri pridobivanju 
evropskih sredstev tečejo projekti po zastavljenem 
programu.
 
Letos bomo poleg tekočih del in nalog naredili naslednje: 
  
•	 Začetek krpanja poškodovanih asfaltnih javnih poti v   

krajevni skupnosti. 
•	 Izgradnja novega betonskega mostu čez potok Dobrnica 

v Lembergu pri Felicijanu na cesti Lemberg–Rupe. 
•	 V aprilu smo sanirali del bankin na relaciji Socka–

Trnovlje in Socka proti Vrbi. Sanacijo je testno izvedlo 
podjetje iz Avstrije, ki je razvilo cementni postopek za 
sanacijo bankin, za izvedena dela je dana garancija za 
dobo 10 let. S tem postopkom bomo privarčevali pri 
porabi gramoza za nasutje na poškodovanih bankinah. 

•	 Ureja se dokumentacija za asfaltiranje javnih poti, ki se 
bodo asfaltirale v poletnih mesecih. 

•	 Saniranje obzidja na vzhodnem delu pokopališča in 
ureditev brežine ter služnostne poti za vzdrževanje 
obzidja. 

•	 V POŠ Nova Cerkev bomo uredili dve učilnici in 
zamenjali strešno kritino ter uredili dvorišče in 
parkirišče pred osnovno šolo. 

•	 Policija, Direkcija Republike Slovenije za ceste in 
Izletnik Celje že dlje časa opozarjajo, da trenutni 
lokaciji avtobusnih postajališč v centru Nove Cerkve in 

spodnji postaji ob cesti Nova Cerkev–Dobrna in Nova 
Cerkev–Celje niso primerne za varno vstopanje in 
izstopanje potnikov. Ustavljanje avtobusov na teh mestih 
in nato vključevanje nazaj v promet predstavljata tudi 
nevarnost za druge udeležence v prometu. 

•	 V jesenskem delu bo opravljen razpis za ureditev 
graščinskega parka v Socki. 

•	 Začetek adaptacije večstanovanjske stavbe Nova 
Cerkev 22 z ureditvijo osmih stanovanj za mlade 
družine. V pritličnem delu, v sedanjih prostorih pošte, 
so predvideni prostori za delovanje KS Nova Cerkev 
ter še dva prostora, za sekcijo Nova Cerkev in Društvo 
upokojencev Vojnik. 

•	 Direkcija RS za ceste pripravlja idejni projekt za 
kolesarsko stezo Vojnik–Nova Cerkev–Lemberg–Dobrna. 

•	 Na ARSO potekajo razgovori glede protipoplavnih 
ukrepov ob reki Hudinji od Socke do Višnje vasi. 

•	 Krajevna skupnost Nova Cerkev je podala vlogo za 
sanacijo državne ceste Nova Cerkev–Socka in prejela 
odgovor, da ima direkcija pripravljeno projektno 
dokumentacijo za obnovo ceste. Postopek razpisa za 
gradnjo se bo začel, ko bodo za ta projekt zagotovljena 
finančna sredstva. Ob tej sanaciji se predvideva tudi 
ureditev kolesarske steze. 

•	 Za kanalizacijo Razdelj je pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Projekt bo izveden, ko bodo zagotovljena 
sredstva bodisi iz proračuna Občine Vojnik bodisi s 
pomočjo Evropskih sredstev. Za gradnjo trase Lemberg 
in Socka s predvidenimi možnimi sekundarnimi 
priključki je narejena idejna zasnova, vpogled je možen 
na Občini Vojnik. Pripravlja se tudi idejni načrt za 
kanalizacijo pri šoli in pod šolo. 

Pogled na Novo Cerkev iz druge perspektive 

Uresničevanje projektov
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upravni enoti?
Tekst: Mojca Skale

V zadnjem mesecu ste bili nekateri presenečeni, 
ker Upravna enota Celje, KU Vojnik ni več odprta ob 
ponedeljkih in petkih. Upravna enota je državni organ 
in ne spada pod organizacijo Občine Vojnik, zato v 
skladu z veljavno zakonodajo Občina Vojnik nima 
pooblastila, da bi lahko sprejemala vloge za postopke 
upravne enote. 
 
Postopki, ki se izvajajo na Upravni enoti Celje, 
Krajevnem uradu Vojnik, so: 
•	  vloga za izdajo osebne izkaznice, 
•	  vloga za izdajo potnega lista, 
•	  vloga za vpis spremembe prebivališča v potni list, 
•	  postopek s priglasitvijo pogrešanimi in najdenimi, 

ukradenimi osebnimi in potnimi listinami, 
•	  vloga za podaljšanje vozniškega dovoljenja, 
•	  vloga za pridobitev spletnega kvalificiranega potrdila, 
•	  vloga za preklic spletnega kvalificiranega potrdila, 
•	  potrdila iz uradnih evidenc (izpiski iz matičnega 

registra: rojstni list, poročni list, mrliški list, samski 
stan, potrdila o skupnem gospodinjstvu, vloga za 
ločeno gospodinjstvo, potrdila o stalnem in začasnem 
prebivališču, potrdila o državljanstvu, izdaja 
zemljiškoknjižnega izpiska, izdaja potrdil iz zbirk 
geodetskih podatkov, potrdila o živetju),

•	  prijava in odjava stalnega in začasnega prebivališča, 

•	  prijava in odjava odhoda v tujino, 
•	  vloga za odjavo osebe z naslova, 
•	  vloga za reklamacijo potne ali osebne listine, 
•	  vloga za spremembo osebnega imena, 
•	  zapisnik o priznanju očetovstva, 
•	  upravna overitev – overitev podpisa fizične osebe, 
•	  upravna overitev – overitev kopije, 
•	  upravna overitev – overitev garantnega pisma, 
•	  vloga za ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, 

gozda ali kmetije, 
•	  oddaja izjave o sprejemu ponudbe za prodajo 

kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, 
•	  vloga za ponudbo za zakup kmetijskega zemljišča, 

gozda ali kmetije, 
•	  oddaja izjave o sprejemu ponudbe za zakup 

kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, 
•	  vloga za odobritev pravnega posla, 
•	  vloga za spremembo nosilca, člana kmetije in 

zaposlenih na kmetiji, 
•	  vloga za izbris kmetijskega gospodarstva, 
•	  vloga za prenos GERK-ov,
•	  vloga za vpis v register kmetijskih gospodarstev, 
•	  vloga za podatke o intenzivnem sadovnjaku, 
•	  vloga za podatke o vinogradu, 
•	  vloga za nezahtevne objekte, 
•	  vloga za izdajo uporabnega dovoljenja. 

Občina Vojnik je v letu 2002 v občinskih prostorih zagotovila izvajanje 
postopkov Upravne enote Celje, Krajevnega urada Vojnik. 

Kot smo objavili že v prejšnji številki Ogledala, so od 
1. aprila 2016 spremenjene uradne ure Upravne enote 
Celje, KU Vojnik: 
•	 ob torkih od 7.30 do 11.00 in od 12.00 do 15.00, 
•	 ob sredah od 12.00 do 17.00, 
•	 ob četrtkih od 12.00 do 15.00. 

Krajevni urad Vojnik bo zaprt v mesecu juliju in avgustu. 
Zgoraj navedene postopke boste lahko v celoti urejali na 
Upravni enoti v Celju (Ljubljanska cesta 1). 
 

OBČINA VOJNIK 
Zaradi spremembe delovnega časa Upravne enote Celje, 
KU Vojnik prihaja do nesporazuma o uradnih urah Občine 
Vojnik. 
Občina Vojnik ima še vedno uradne ure osebno
in po telefonu: 
•	 ob ponedeljkih od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00, 
•	 ob sredah od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00, 
•	 ob petkih od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.

Poslovni čas za splošne informacije in vložišče
(oddajo vlog za Občino Vojnik) je: 
•	 ob ponedeljkih od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00, 
•	 ob torkih od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00, 
•	 ob sredah od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00, 
•	 ob četrtkih od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00, 
•	 ob petkih od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00. 

NAGROBNI SPOMENIKI
Kamnoseštvo Marjan Amon
iz Šmartnega v Rožni dolini

vam nudi nagrobne spomenike
po ugodnih cenah.

Ob takojšnem 
plačilu priznamo 

15 % popusta.

Naročila na tel.: 041 611 087
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»S svojim prostovoljnim delom je 
zgled ostalim zaposlenim, zato se 
njena energija pozna povsod. Tudi 
zaradi nje nikoli ni težko pridobiti 
posameznika za sodelovanje v 

novem projektu, pomagati otroku, 
ki potrebuje pomoč (izven njegove 
obveznosti), ali pomagati sodelavcu/
sodelavki, saj se njena pozitivna 
energija širi po zbornici. Vedno najde 
način, čas in idejo, kako pristopiti k 
reševanju nove težave,« jo je opisala 
Olga Kovač, ravnateljica OŠ Vojnik, 
kjer je Milena Jurgec zaposlena.

Milena Jurgec, ki je tudi prejemnica 
zlatega vojniškega grba, je zgled 
prostovoljnega dela tudi izven šolskih 
prostorov, saj svojo energijo prenaša 
na druge krajane in krajanke, da 
aktivno prostovoljno sodelujejo v 
kraju in v društvih. 

Prostovoljstvo je dejavnost, ki se 
dogaja med nami, vsak dan, ob 
vsakem vremenu, glede na potrebe. 
Zaradi dela prostovoljcev je naše 
skupno bivanje lepše in naša družba 
bolj plemenita. »Prostovoljce in 
tiste, ki prostovoljsko udejstvovanje 
omogočajo, je za to treba nagraditi 
in izpostaviti,« je ob sklepnem 
dejanju dodala Tereza Novak, izvršna 
direktorica Slovenske filantropije.

Spoštovana gospa Milena, iskrene 
čestitke ob prejemu priznanja. 

milena
Jurgec 
Tekst in foto: Mojca Skale

Prejemnica posebnega priznanja za prostovoljstvo v javni upravi

Ob prejemu priznanja.
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ureJanJa cest
Tekst in foto: Boštjan Švab 

Sanacija bankin
Občina Vojnik je preko koncesionarja lokalnih cest v letu 
2016 pristopila k sanaciji bankin po povsem novi metodi, 
ki prihaja iz sosednje Avstrije, imenuje pa se Terra-mix. 
Posebnost te metode je v stabilizaciji bankine s posebnim 
vezivom, skupaj z obstoječim materialom debeline 20 cm, 
ki daje bankini visoko nosilnost in zmrzlinsko odpornost. 
Občina Vojnik se je v prvi vrsti odločila za sanacijo bankin 
po sistemu Terra-mix na cestah, kjer bankine niso obstojne, 
to je na odseku lokalne ceste Socka–Frankolovo, odseku 
lokalne ceste Vojnik–Gmajna, odseku lokalne ceste Socka–
Čreškova ter odseku lokalne ceste pri hmeljišču do glavnega 
mostu čez Hudinjo, v skupni dolžini 5700 m. Sredstva za 
sanacijo bankin so zagotovljena na postavki zimsko-letnega 
vzdrževanja lokalnih cest in znašajo 17.100 evrov.  
Izvedba stabilizacije bankin prinaša še nekaj prednosti: ni 
izmenjave talnega nosilnega sloja, ni nobenih posebnih 
transportov (ni izkopov in zasipov), ni potrebe po deponiji, 
enostavna strojna izvedba del, hitra povoznost, zelo visoka 
nosilnost, zmrzlinska odpornost, ni vplivov na okolje, kratek 
rok izvedbe del.   
Po podatkih izvajalca del je Občina Vojnik med prvimi 
občinami v Sloveniji, ki je pristopila k sanaciji bankin z novo 
metodo. Če se bo ta način sanacije na omenjenih cestah 
izkazal za uspešnega, bomo sanacije bankin s to tehnologijo v 
naslednjih letih nadaljevali.

Garancija za dobro izvedbo del je 10 let.

Javni razpis za vzdrževanje asfaltnih 
javnih poti v letu 2016 
Občina Vojnik je v mesecu marcu 2016 razpisala javno 
naročilo, naročilo male vrednosti, za »vzdrževanje asfaltnih 
javnih poti v letu 2016«, ki je bilo objavljeno 17. 3. 2016 na 
portalu javnih naročil (e-naročanje) in naši spletni strani 
Občine Vojnik. Skladno z Zakonom o javnem naročanju sta 
bila kot najugodnejša s skupno ponudbo izbrana ponudnika 
Mapri proasfalt d. o. o. in Remond NG d. o. o., za ceno 
74.011,55 evra. Vzdrževanje asfaltnih cest bo potekalo 
po planu Krajevnih skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in 
Frankolovo. 
 

Javni razpis za asfaltiranje
cest v letu 2016 
Občina Vojnik je v mesecu marcu 2016 razpisala javno 
naročilo, naročilo male vrednosti, za »asfaltiranje cest v 
Občini Vojnik v letu 2016«, ki je bilo objavljeno 30. 3. 2016 
na portalu javnih naročil (e-naročanje) in spletni strani 
Občine Vojnik. Skladno z Zakonom o javnem naročanju je 
bil kot najugodnejši ponudnik izbran VOC Celje d. d., za 
ceno 161.039,65 evra. Asfaltiranje cest bo potekalo po planu 
Krajevnih skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo. 



11

LO
KA

LN
O

 S
RE

DI
ŠČ

E

sanaciJa plazu Bovše in 
oBnova loKalne ceste
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner 

Občina Vojnik je pristopila k projektu sanacije plazu 
Bovše in obnovi lokalne ceste Dramlje–Bovše–Marija 
Dobje v dolžini 525 m.  
Projekt predvideva obnovo lokalne ceste, kar zajema 
zamenjavo celotnega zgornjega in spodnjega ustroja ceste 
ter ureditev odvodnjavanja z izgradnjo nove meteorne 
kanalizacije. Načrt poleg rekonstrukcije ceste obravnava in 
zahteva tudi ureditev odvodnjavanja, dreniranja in izvedbo 
konstrukcije, ki bo preprečevala plazenje tega območja. Kot 
najbolj optimalna se kaže izvedba kamnitega rebra pod cesto, 
ki bo služilo tudi kot drenažno rebro za dreniranje vode.   
Predvidena dinamika izvedbe projekta: 
Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem – junij 2016 
Izbira nadzora – junij 2016 
Začetek gradbenih del – jesen 2016 
Zaključek del – februar 2017 

Zaključek del je predviden v februarju 2017. Občina Vojnik je pristopila k projektu sanacije plazu
Bovše in obnovi lokalne ceste.

Glede na dogovore s pristojnim ministrstvom naj bi bili 
stroški izvedbe brez DDV pokriti s strani Ministrstva za okolje 
in prostor RS (do 85 %). Strošek projektne dokumentacije 
in nadzora bo financirala Občina Vojnik. Prav tako bo delež 
financiranja investicije iz proračuna občine v višini vrednosti 
DDV in do 15 % vrednost investicije. Če ministrstvo ne bi 
pokrilo dela investicije, dopuščamo tudi možnost, da dela 
izvajamo v dveh fazah oz. počakamo na potrditev programa 
sanacije. V naslednjih dneh bomo na temo sanacije sklicali 
sestanek skupaj s stanovalci na zadevnem območju, saj bodo 
v času del spremenjen tudi prometni režim. 

Slavnostna seja Sveta KS Nova Cerkev s  podelitvijo 
priznanj bo v soboto, 2. julija 2016, ob 8.30 uri, 
proslava v spomin na padle borce 
pred spomenikom NOB ob 9.30 uri, 
praznovanje se bo nadaljevalo z zabavnimi dejavnostmi, 
ki jih pripravlja PGD Nova Cerkev. 

Iskrene čestitke ob krajevnem prazniku. 

Ob krajevNem PrazNIku

v NOvI CerkvI
krajevna skupnost Nova Cerkev vas ob krajevnem 
prazniku vabi na različne prireditve. 

Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS Nova Cerkev
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potrditev naziva
prostovolJstvu priJazno mesto
Tekst: Mojca Skale, foto: Matjaž Jambriško 

Slovenska filantropija je tudi 
letos v tednu prostovoljstva na 
osrednji prireditvi v četrtek, 19. 
maja 2016, v Slovenskih Konjicah 
podelila priznanja najzaslužnejšim 
prostovoljcem in prostovoljkam, 
šolam ter prostovoljstvu prijaznim 
mestom – občinam.

Ponosni smo, da je bila Občina Vojnik 
prejemnica priznanja tudi letos, saj 
smo ponovno pridobili naziv oziroma 
ga potrdili z dodatnimi novimi 
aktivnostmi s področja prostovoljstva, 
in sicer: 

• spodbujanje mladih, starejših 
in oseb s posebnimi potrebami 
za aktivno sodelovanje 
v prostovoljstvu ter 
medgeneracijsko sodelovanje;  

• sodelovanje kulturnih društev 
v nacionalnem projektu »Teden 
ljubiteljske kulturne dejavnosti«; 

• sodelovanje s Turističnim 
društvom Vojnik pri izvedbi 
projekta »Božični Vojnik«; 

• sodelovanje z vokalno skupino In 
spiritu pri izvedbi festivala malih 
vokalnih skupin;   

• izveden je bil čezmejni projekt 
Zaščita in reševanje, v katerem so 
poleg občine aktivno sodelovali 
Gasilska zveza Vojnik-Dobrna in 
gasilska društva; 

• sodelovanje Občine Vojnik, 
krajevnih skupnosti, društev 
in vzgojno-izobraževalnih 
ustanov (šole, vrtci) na Dnevu 
za spremembe s skupno čistilno 
akcijo;  

• vzpostavitev inovativne možnosti 
za elektronsko usklajevanje 
dogodkov in prireditev na spletni 
strani za naša društva; 

• izvedba dveh brezplačnih 
delavnic za društva: učinkovito 
spletno komuniciranje in davčne 
blagajne; 

• v sodelovanju s Centrom za 
informiranje, sodelovanje in 
razvoj nevladnih organizacij smo 
omogočili pregled obstoječih 
statutov, pripravili enotne 
pisne predloge, izvedli posvet 
s predstavniki TD, pripravili 
enoten vzorčen statut ter 
nudili individualne podpore 

posameznemu turističnemu 
društvu; 

• na podlagi pogodbe s Televizijo 
Celje, ki vključuje polurno 
predstavitev društev ter njihovih 
aktivnosti, se je lani predstavilo 
osem društev iz različnih področij 
delovanja in različnih krajev, na 
VTV – vaši televiziji Velenje so v 
preteklem letu v goste povabili pet 
društev;   

• svetniki, župan in nekateri 
sodelavci občinske uprave so 
plačali članarino in postali 
podporni člani Medobčinskega 
društva delovnih invalidov Celje 
ter se tudi v okviru možnosti 
vključili v aktivnosti društva. 

  
Priznanje je prevzel župan Branko 
Petre. Razveselili smo se tudi, da je 
bila naša občanka Milena Jurgec na 
predlog Občine Vojnik in Osnovne 
šole Vojnik izbrana in je prejela 
posebno priznanje Slovenske 
filantropije za prostovoljno delo.

Več o prejemnici na strani 9. 
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poš nova cerKev
Tekst in foto: Vesna Poteko, mag.

Ravnateljica OŠ Vojnik, Olga Kovač, 
je že konec lanskega šolskega leta 
opozorila, da bo na osnovi podatkov 
o številu rojstev in predvidenem 
vpisu otrok v šolo nastala prostorska 
stiska na POŠ Nova Cerkev in OŠ 
Vojnik. Občina je v proračunu za leto 

2016 zagotovila sredstva za sanacijo 
mansarde. V začetku leta smo z 
izbranim projektantom, Milanom 
Cehnerjem, uspeli uskladiti zahtevam 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Celje in pridobili gradbeno dovoljenje 
za izvedbo prostorov. 

Predvidena dela se nanašajo samo 
na spremembo namembnosti 
podstrešja, z namenom ureditve 
dodatnih prostorov za potrebe POŠ 

Nova Cerkev. Stopnišče iz nadstropja 
na podstrešje je v celoti obstoječe in 
ga je treba samo obnoviti. V zasnovi 
ureditve podstrešja je predvidena 

izvedba: velike matične učilnice, 
večnamenske učilnice, čitalnice, 
kabineta in ločenih sanitarij za dečke 
in deklice. 

Skupna ocenjena vrednost projekta 
je 290.000,00 EUR. S pravočasnim 
pravnomočnim gradbenim 
dovoljenjem za ureditev mansarde 
POŠ Nova Cerkev smo imeli pogoje 
za prijavo črpanja sredstev na podlagi 
23. člena ZFO-1; in sicer nepovratna 
sredstva v višini 90.565,00 EUR in 
povratna sredstva v višini 85.847,00 
EUR. Z objavo javnega naročila v 
mesecu marcu smo izmed osmih 
ponudnikov izbrali najugodnejšega 
ponudnika za izvedbo gradbeno-
obrtniških del na projektu, podjetje 
NGD d. o. o., Letališka cesta 16, 
Ljubljana. Z izbranim izvajalcem je 
podpisana pogodba. Izvajalec naj bi z 
delom začel konec meseca junija 2016 
in ga zaključil do 31. 8. 2016. 

Upamo, da bo izvajalec izvajal dela po 
terminskem planu in da bodo učenci 
in zaposleni svoje šolske obveznosti 
izvajali v novih šolskih prostorih.

Novi šolski prostori

Južna fasada POŠ Nova Cerkev

ULTRAZVOČNA SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA

WAHIBI d. o. o.

MLADEN MALINAR, dr. med. spec. radiologije

PREVENTIVNI PREGLEDI:

• trebušnih organov,

• dojk in pazduh,

• vratu,

• testisov.

Tel.: 051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.

Zasebna samoplačniška zobna ambulanta

Raid Wahibi,
Celjska cesta 26 v Vojniku vam nudi:

• estetske storitve konzervative in protetike,

• najsodobnejše tehnike zdravljenja z laserjem,

• implantate,

• zdravljenje zob in dlesni,

• ekstrakcije zob,

• čiščenje zob in oblog s čistilcem UZ in peskanjem.

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927.
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KS FranKolovo
Je praznovala 
Tekst: Sonja Jakop, foto: Dani Landekar, Dolfi Jakop 

Praznik KS Frankolovo je minil 
v znamenju več dogodkov in 
prireditev, osrednje slovesnosti 
pa so potekale v petek, 27. maja. 
Številni krajani in povabljeni 
gostje smo v tem popoldnevu 
prisostvovali otvoritvi dokončne 
ureditve okolice paviljona v 
parku, asfaltirane ceste do igrišča, 
zaključka izgradnje II. faze 
kanalizacije, slavnostne seje sveta 
KS, podelitve priznanj zaslužnim 
krajanom in letnega koncerta MoPZ 
A. Bezenšek. Sopraznovali smo tudi 
25. obletnico samostojne Slovenije.  

Slavnostna seja Sveta KS 
Frankolovo 

Po besedah predsednika Sveta KS 
Frankolovo, Dušana Horvata, so 
vse najnujnejše aktivnosti iz plana 
dela realizirane. Svet KS poskuša 
čim bolj usklajevati potrebe in želje 
krajanov. Ker je denarja vedno manj, 
se stvari žal premikajo počasneje, 
vendar se. Na srečo imamo na drugi 
strani številne krajane, društva 
in organizacije, ki s svojim delom 
dvigujejo kakovost življenja na »vasi«. 
Za to obliko dodane vrednosti je 
praviloma potrebna le pripravljenost 
in dobra volja, te pa po ugotovitvah 
udeležencev slavnostne seje na 
Frankolovem ne manjka. Za složno 

sodelovanje se je predsednik KS 
zahvalil občini, šoli, vrtcu, župniji, 
društvom, Karitas-u, članom sveta 
KS, skratka vsem, ki delujejo v dobro 
kraja. Zahvalam se je pridružil tudi 
župan Branko Petre, oba pa sta 
poudarila tudi večje načrtovane 
projekte in prepreke, ki jih bo ob tem 
treba premagati.  

Prerez traku pred novima 
pridobitvama 

Debelih pet let je trajalo, da je nekoč 
propadajoči objekt v graščinskem 
parku zrasel na novih temeljih, 
dobil novo podobo in vso potrebno 
opremo za delovanje. Še več, okolica 
objekta je tlakovana in asfaltirana, 
črno prevleko pa je dobila še cesta 

V znamenju dogodkov, prireditev in osrednje slovesnosti

Udeleženci slavnostne seje pred paviljonom v graščinskem parku

Prejemniki priznanj Sveta KS Frankolovo v letu 2016
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odKritJe
BezenšKovega reliefa
Tekst: Sonja Jakop, foto: Dolfi Jakop

Most med narodoma

Odkritje reliefa Antona Bezenška

do igrišča nad parkom. Tako smo Frankolovčani dobili lep 
in funkcionalen prostor za večje prireditve, na nas pa je, 
da ga primerno vzdržujemo in uporabljamo. Ob prerezu 
traku je predsednik KS predstavil tudi zaključek izgradnje 
II. faze kanalizacijskega omrežja ter razširitev ceste na isti 
trasi. 

Letni koncert MoPZ Anton Bezenšek 

Pevci moškega zbora so pod vodstvom Matevža Pušnika 
s koncertom okronali uspešno pevsko sezono in ga 
tokrat izpeljali malo drugače. Odpeli so ga v akustično 
najboljšem ambientu – v farni cerkvi na Frankolovem. 
V izvrsten in zahteven program so vključili ženski solo v 
izvedbi mlade sokrajanke Vesne Kotnik. Tudi vloga gostij 
je pripadala domačinkama, Klementini Selčan in Patriciji 
Jakop, ki sta se v vokalno-instrumentalni izvedbi javnosti 
predstavili prvič. Za dodatno navdušenje občinstva sta 
gostji z mlajšimi zborovskimi pevci in z zborovodjem 
skupaj odpeli še pesem v mešani izvedbi, česar do sedaj 
nismo bili vajeni. 

Med koncertom sta predsednik in tajnik Sveta KS 
Frankolovo podelila priznanja, ki so jih letos prejeli: 

Kolektiv Gostilne Turist – za ponovno oživitev nekoč 
zelo znane gostilne in kakovostne gostinske ponudbe na 
Frankolovem. Ta že poltretje leto obratuje pod vodstvom 
mladega gostinca Francija Kralja in njegove ekipe. Kolektiv 
se zaveda, da je za uspešno poslovanje treba živeti s krajem. 
V tem slogu materialno in s storitvami podpira društva in 
institucije v kraju ter pri tem ne gleda na dobiček. 
Igor Rotar – za aktivno delo v več krajevnih društvih, 
sodelovanje s krajevno skupnostjo in pomoč pri ohranjanju 
krajevnih običajev. S svojimi talenti in delovno vnemo 
je kraju vtisnil svojevrsten pečat, najbolj njegov pa je 
velikonočni pirh. 
Vlasta Gregorc – za dolgoletno, neutrudno in aktivno 
delo v Turističnem društvu Frankolovo, kjer deluje tudi kot 
članica izvršnega odbora. Društvu je ostala zvesta tudi v 
času največje društvene krize. Kot dobra pevka je članica 
dveh mešanih pevskih zborov v Vojniku in Celju.

Iskrene čestitke nagrajencem in vsem krajanom ob prazniku!

Rojstna hiša Antona Bezenška v Bezenškovem 
Bukovju na Frankolovem je od 22. maja letos še bolj 
prepoznavna po tamkaj rojenemu Toneju (kot so 
ga klicali domači), saj so vanjo vgradili Bezenškov 
relief. Odkritje spominskega obeležja je bila ena 
izmed prireditev ob letošnjem krajevnem prazniku KS 
Frankolovo.

Dogodek so poleg domačinov, Bezenškovih sorodnikov, 
sosedov in krajanov s svojo prisotnostjo počastili 
tudi gostje iz Bolgarije: avtor kipa Svilen Kostadinov, 
predsednik bolgarskih stenografov Matev Karamfil, lektor 
in prevajalec Ljudmil Dimitrov, vsi s svojimi soprogami, 
ter namestnica bolgarskega veleposlanika v Sloveniji Julia 
Tzerova. Krajši kulturni program so oblikovali učenci 
osnovne šole in vokalna skupina Družina Gregorc. Sledili 
so pozdravni in zahvalni nagovori gostov in vodij naše 
krajevne in občinske oblasti - Dušana Horvata in Branka 
Petreta,  blagoslov pa je opravil pater Branko Cestnik. Dolg 
je seznam tistih, ki so primaknili večji ali manjši kamenček 
svojega truda za to, da je projekt stekel, relief je bil vzidan, 
prireditev je uspela, dogodek je bil ovekovečen in da so bili 
vsi prisotni deležni kulturnega in kulinaričnega obroka. 
V imenu nosilca projekta, Prosvetnega društva Anton 
Bezenšek Frankolovo, zato vsem iskrena hvala.     

Če je še do nedavne preteklosti mnogo domačinov 
skomignilo z rameni, češ, kdo je ta Bezenšek, so ga 
številni dogodki v zadnjih letih povzdignili visoko na tron 
njegove prepoznavnosti. Dolgo smo potrebovali, da smo 
ozavestili njegove kulturne, publicistične, narodnostne in 
izobraževalne zasluge za slovenski narod. Tančico naše 
nevednosti so nam še najbolj odstirali Bolgari, ki našega 
stenografa, učitelja, pesnika in pisatelja postavljajo v 
družbo najzaslužnejših bolgarskih kulturnikov tistega 
časa. Bezenšek je s svojim bogatim življenjskim opusom 
stkal most med narodoma, saj je večino svojega življenja 
delal in ustvarjal v Bolgariji, ob tem pa zavzeto pisal, učil 
in narodno prebujal tudi svoje »drage Slovence«.
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Pevski zbori občin Vojnik in 
Dobrna dobro vedo, da so vsako 
leto v aprilu povabljeni na revijo 
pevskih zborov obeh občin. 
Letošnja je potekala na Dobrni 
v organizaciji Občine Dobrna in 
njihovega kulturno-umetniškega 
društva. Prireditev je že dolgo 
stalnica, lokacijsko pa vsa leta kroži 
na relaciji Dobrna–Vojnik–Nova 
Cerkev–Frankolovo.

Letošnje se je udeležilo osem zborov 
s prek 180-timi nastopajočimi. Pevce 
je tokrat »držalo v rokah« kar pet 
dirigentk in le dva dirigenta. 

Zborovodkinja Mihaela Podjavoršek 
je na oder pripeljala Ženski PZ Korona 
Dobrna, Matevž Pušnik Moški PZ A. 
Bezenšek Frankolovo, Janja Belej 
Žensko vokalno skupino Kolorina 
Vojnik in Moški PZ KUD Nova Cerkev, 
Katja Klinc Mešani PZ Društva 
upokojencev Vojnik, Emilija Kladnik 
Sorčan Moški PZ KUD F. Prešeren 
Vojnik, Tomaž Marčič Mešani PZ Forte 
Vojnik, Marina Hrovat Božnik pa 
Moški PZ KUD Dobrna. 

Vsak zbor je predstavil tri pesmi, ki 
so večinoma rezultat pevskega učenja 
že skoraj iztekajoče pevske sezone. 

Srečanje je hkrati nekakšna generalka 
za nastop na območni reviji pevskih 
zborov v Celju, kjer se predstavijo vsi 
odrasli pevski zbori občin Celje, Štore, 
Vojnik in Dobrna. 

Razlika med revijama je občutna: 
če območno revijo spremlja in 
ocenjuje pretanjeno uho glasbenega 
strokovnjaka, ima naša zgolj 
predstavitveni in družabni značaj; 
če je celjska razdeljena na dva dela 
in gredo pevci po uradnem nastopu 
običajno vsak po svoje, se pri nas po 
zaključenem koncertu vsi zberejo na 
pokoncertnem srečanju.

zBorovsKo petJe
Tekst in foto: Sonja Jakop

Srečanje zborov občin Vojnik in Dobrna

Ženski pevski zbor Korona Dobrna z zborovodjo Mihaelo Podjavoršek Mešani pevski zbor Forte Vojnik s Tomažem Marčičem

SMERNICE
Predmet nagradnega natečaja je 
izdelava trajnega spominka Božičnega 
Vojnika. Spominki naj predstavljajo 
temo, primerno času in tematiki 
projekta, ter naj bodo povezani tudi 
z zgodovino našega kraja. Turistično 
društvo Vojnik si želi z natečajem 
izdelave spominkov, ki predstavljajo 
Božični Vojnik, prispevati k boljši in 
slikovitejši promociji občine, društva in 
omenjenega dogodka.

ko
n

certi • 
razstave • delavnice • tržnica

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
ObČINa VOJNIK

JAVNI NATEČAJ 
IZDELAVA SPOMINKA, KI PREDSTAVLJA BOŽIČNI VOJNIK

ORGANIZATOR
Organizator javnega natečaja za izdelavo 
spominka, ki predstavlja Božični Vojnik, 
je Turistično društvo Vojnik, Kašova 2, 
3212 Vojnik.

RAZPIS NAGRADNEGA NATEČAJA
Razpis nagradnega natečaja in obrazce 
pridobite na spletnih straneh: 
• www.bozicnivojnik.si,
• www.vojnik.si,
• www.mojaobcina.si
in v informacijski pisarni Občine Vojnik

DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z natečajem so vam na voljo vsak delavnik v 
Turističnem društvu Vojnik: 031 301 745 ali bozicnivojnik@gmail.com.

ROK ZA ODDAJO 
SPOMINKA

19. AvguSt 2016

1. NAgRADA
200 euR
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»Napiši kaj o dobrodelnosti,« 
mi predlagajo. Ja, lahko bi. 
»Piši o šolstvu.« No, tudi bi 
lahko. Pa bi malo udrihala nad 
birokratskim šolskim sistemom, 
po učiteljicah, celo snažilkah, 
kuharicah, hišnikih. Saj veste, 
da smo, ko gre za druge, vsi 
bolj pametni. Vse vemo, kaj bi 
bilo treba spremeniti, kako bi 
bilo treba odreagirati. Sploh 
novinarji smo v tem pravi 
mojstri. 

Nehote se je v zadnjem obdobju 
ravno vojniška osnova šola srečala z 
novinarstvom. Na precej krut način. 
Zavoljo nasilja, sicer res na celi črti 
nedopustnega, pa vendar na vsaki 
šoli prisotnega, se je znašla med 
top temami osrednjih slovenskih 
medijskih hiš. »Pa kakšno ‘sračko’ 
ste iz tega naredili,« mi je ob tem 
navrgel mož. 
»Ko pa imamo 
kaj lepega, po 
noben novinar 
ne pride,« se je 
slišal komentar 
iz šolske sfere. 
E, pa smo spet 
pri uvodni 
tezi, ki govori 
o pametnjakovičih. »Zakaj pa vsak 
večer preverjaš različne novice,« bi 
lahko mirno vrnila možu in vsem 
podobno mislečim. »A morda takrat, 
ko (če) naredite kaj povsem novega, 
drugačnega kot druge šole, povabite 
novinarje,« pa bi lahko odgovorila 
šolnikom (niti slučajno zgolj vojniški 
šoli).

Dragi moji, zato smo novinarji tu. 
Da poročamo, opozarjamo, hvalimo, 
grajamo. Da imate vi kaj brati, 
poslušati, gledati. Ne v prvi vrsti 

 »Ko pa imamo kaj 
lepega, po noben 
novinar ne pride,« se je 
slišal komentar iz šolske 
sfere.

Ena na
svoj račun
Tekst: Rozmari Petek

SUHOMONTAŽA
IN PLESKARSTVO

ANDREJ PUŠNIK S. P.
ILOVCA 8, 3212 V0JNIK

041 331 841
pusnik.andrejsp@gmail.com

MONTAŽA:
- spuščenih stropov

- predelnih sten
- mansardnih stanovanj

- strešnih napuščev
- suhih estrihov

- stropov AMF in armstrong
- polaganje laminata in gotovo

lakiranega parketa
- prenova starih stanovanj

- pleskarske storitve

zato, da bi se ob novicah zgražali (so 
sicer izjeme, pa še sila veliko naklado 
imajo), temveč zato, da bi se iz 
primerov morda kaj naučili, spoznali, 
kako določeno težavo rešujejo kje 
drugje. Pa tudi zato, da dobesedno 
imate kaj zanimivega prebrati. Zavoljo 
nas veste, da imamo v Vojniku menda 
najstarejšo kravo v Evropi.

Res pa je tudi, da so načini, kako to 
prenašamo med bralce/poslušalce/
gledalce, lahko zelo različni. 
Od tistih neprimernih do onih 
povsem dolgočasnih. Prvi lahko 
posameznikom naredijo ogromno 
škode (osnovnošolec se dan po 
medijskem »linču« sploh ni upal 
prikazati v šoli; in ne glede na vse, je 
še vedno zgolj otrok), drugih pa sploh 
preberete ne, ker so preveč suhoparni. 
Od vsakega posameznega novinarja je 
odvisno, kako bo vijugal med obema 

skrajnostma. Ene 
vleče bolj v levi 
ovinek, sploh, če na 
levi navija njihov 
urednik, druge 
bolj v desnega. 
Podobnost s politiko 
je zgolj naključna.

Sodeč po 
novinarjih, ki jih poznam, nihče ne 
želi delati škode ljudem, o katerih 
poročajo. Le opozoriti želij(m)o na 
določen problem, da se bo ta končno 
rešil, izpostaviti neenakosti, pomagati 
šibkejšim, pohvaliti izstopajoče ... A 
tako kot se lahko celo kirurg včasih 
zmoti, se napake dogajajo tudi v 
našem poklicu. Spat hodimo z mislijo, 
da naše niso enako usodne.



18

G
O

SP
O

DA
RS

KI
 U

TR
IP rezultati

poSlovanJa
Tekst: Sonja Jakop 

Na območju občine Vojnik je po 
podatkih Agencije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES) v letu 
2015 poslovalo 187 gospodarskih 
družb. 

Iz njihovih letnih poročil je razvidno, 
da je s čistim dobičkom v znesku 
3.213 tisoč evrov poslovno leto 
zaključilo 128 družb, medtem ko je 
48 družb pristalo v rdečih številkah, 
izguba je dosegla milijon evrov. 
Dobiček se je glede na leto 2014 
povečal za 6 odstotkov, izguba pa kar 
za 50 odstotkov.

Družbe so lani dajale kruh 733 
zaposlencem oz. desetini več kot 
predlani, je bila pa njihova povprečna 
mesečna bruto plača (1.198 evrov) 
od predlanske nižja za 3 odstotke. 
Obseg poslovanja družb je bil 
večji, povečale so tudi prihodke od 

Vojniško gospodarstvo 
lani povečalo dobiček, žal tudi izgubo

OBČINA VOJNIK V LETU 2015	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Rezultati poslovanja gospodarskih družb
Občina Vojnik Celjska regija

2015 2014  Indeks 
2015/2014 2015 2014  Indeks 

2015/2014
Število zaposlenih 733 659 111 40.286 38.147 106
Vsi prihodki v tisoč EUR 94.824 90.040 105 5.970.088 5.600.343 107
Čisti prihodki od prodaje v tisoč EUR 93.741 87.778 107 5.762.650 5.450.623 106
   - od tega: na tujem trgu v tisoč EUR 22.143 19.134 116 1.827.245 1.662.546 110
Vsi odhodki v tisoč EUR 92.190 87.252 106 5.672.469 5.699.810 100
Čisti dobiček v tisoč EUR 3.213 3.027 106 305.894 258.604 118
Čista izguba v tisoč EUR 1.000 662 151 47.140 391.912 12
Neto dodana vrednost na zaposlenega v EUR 30.375 31.656 96 42.042 41.941 100
Mesečna bruto plača na zaposlenega v EUR 1.198 1.238 97 1.345 1.324 102

Rezultati poslovanja samostojnih podjetnikov
Občina Vojnik Celjska regija

2015 2014  Indeks 
2015/2014 2015 2014  Indeks 

2015/2014
Število zaposlenih 212 205 103 4.729 4.499 105
Vsi prihodki v tisoč EUR 26.086 24.386 107 581.185 549.612 106
Čisti prihodki od prodaje v tisoč EUR 25.652 23.853 108 571.028 539.019 106
   - od tega: na tujem trgu v tisoč EUR 3.281 3.212 102 86.836 76.399 114
Vsi odhodki v tisoč EUR 24.527 22.915 107 545.121 515.909 106
Podjetnikov dohodek (dobiček) v tisoč EUR 1.640 1.543 106 39.916 37.853 105
Negativni poslovni izid (izguba) v tisoč EUR 81 72 113 3.852 4.151 93
Neto dodana vrednost na zaposlenega 
(z nosilci dejavnosti) v EUR 13.545 13.325 102 13.479 13.093 103

Mesečna bruto plača na zaposlenega 
(brez nosilcev dejavnosti) v EUR 1.029 1.028 100 956 947 101

*Vir podatkov: AJPES

prodaje. Doma so prodale 4 odstotke 
več svojih proizvodov in storitev, 
na tujem pa kar 15 odstotkov več. 
Splošno sliko poslovanja poleg visoke 
izgube (4/5 te je pridelalo 6 družb iz 
predelovalnih dejavnosti) nekoliko 
kvari tudi slabša produktivnost. Lani 
so družbe ustvarile manj neto dodane 
vrednosti (novo ustvarjene vrednosti) 
na zaposlenega. Za primerjavo – v 
vojniških družbah je ta znašala dobrih 
30.300 evrov, v družbah na širšem 
celjskem območju pa 42.000 evrov. 

Na vojniškem območju je lani 
delovalo 267 samostojnih 
podjetnikov, ki so poleg sebe 
zaposlovali še 212 ljudi. Vse lanske 
ekonomske kategorije podjetniškega 
dela gospodarstva so se glede na leto 
2014 malce povečale, celoten obseg 
poslovanja podjetnikov je dosegel 

dobro četrtino poslovanja družb. 
Vojniški podjetniki so lani nekoliko 
bolje plačali svoje zaposlene, saj je 
zaposleni na mesec zaslužil povprečno 
bruto 1.029 evrov oziroma 75 evrov 
več kot znaša povprečje celjske regije. 
V občini Vojnik je registriranih še 44 
normirancev (podjetnikov z majhnim 
obsegom poslovanja). Ti AJPES-u 
niso dolžni predložiti letnih poročil, 
njihovi rezultati pa zaradi zakonsko 
omejenega obsega poslovanja ne 
vplivajo na celotno podjetniško 
gospodarstvo. 

Individualne podatke iz letnih poročil 
AJPES javno objavlja na svoji spletni 
strani v aplikaciji JOLP, kjer je možno 
spremljati poslovne rezultate podjetij 
za zadnja 4 leta in so vsakomur 
brezplačno dostopni. Interes po 
koristnih in uporabnih informacijah 
se tako v poslovni kot laični javnosti 
povečuje, zato se tisti, ki želijo biti 
obveščeni o novostih in pomembnih 
informacijah s področja AJPES, lahko 
naročijo na brezplačno prejemanje 
mesečnega informatorja AJPES na 
povezavi informator@ajpes.si.
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tomo 
videnšeK 
Tekst: Dragica Jezernik, foto: osebni arhiv

Tomo Videnšek je zelo uspešen, prijazen, 
komunikativen in socialen človek. Pove mi, da je svojo 
prvo zaposlitev začel v Libeli v Celju leta 1989, kjer se 
je zaposlil kot elektrotehnik. Zaradi želje po znanju in 
odkrivanju novih zanimivih stvari je ob delu dokončal 
študij ekonomije, kar se je izkazalo kot izjemno 
pozitivna naložba, saj gospod Videnšek svoje znanje 
in izkušnje s pridom uporablja pri svojem vsakdanjem 
delu in delu z ljudmi.

Začetki	
Tomo je svojo t. i. avtomobilsko dejavnost začel 1. 
septembra 1990 kar v domači hiši v Globočah. Vseskozi je 
bila prisotna želja in veselje do avtomobilov, zato mu idej 
za širitev storitev in prostora ni manjkalo. Leta 1992 je 
odkupil objekt v Vojniku in svojo dejavnost začel v svojem 
kraju na zelo dobri lokaciji, v samem centru Vojnika.

Dejavnost	
S svojimi sodelavci izvaja prodajo vseh avtodelov, 
avtoservisno dejavnost, servis klimatskih naprav in 
vulkanizerstvo. Med posebnimi ponudbami je tudi 
možnost hrambe gum, kar je tudi v dobri meri izkoriščeno. 

V trgovini je zaposlenih šest ljudi, v računovodstvu pa 
je zaposlena tudi njegova žena, in sicer že 22 let, in kot 
pravi Tomo, je zelo strokovna in sposobna, na kar je zelo 
ponosen. 

Tomo na prvo mesto postavlja zadovoljstvo strank, 
zaposlenih, je pa tudi velik zagovornik ekonomsko-
socialnega koncepta. Zdi se mu pomembno živeti s krajem, 

čutiti z ljudmi in se truditi za njihovo zadovoljstvo. Tudi 
sponzorska pomoč mu ni tuja, zato rad priskoči na pomoč 
ob raznih dogodkih, ki se odvijajo v kraju. 

Njegov življenjski moto je: »Delati dobro, delati s srcem za 
ljudi!«

Prosti	čas	
Poleg tega, da je uspešen podjetnik, je tudi alpinist – 
inštruktor, planinski vodnik in vodja alpinistične šole v 
alpinističnem odseku v Celju. Glede na to, da je alpinist, 
zelo veliko potuje skupaj z ženo, ki v daljnih deželah 
ustvarja čudovite fotografije, ki krasijo hodnik pred 
pisarno v objektu.

Pridobivanje novih moči in energije mu ponuja tudi 
jezdenje, saj ima Tomo konje kar na svoji domačiji. Rad 
prebere še kakšno dobro knjigo, zaupal pa mi je tudi, 
da igra pri Štajerskih rogistih in lokalnem rockbandu 
Feferoni, in sicer kitaro. Moj sogovornik je sklenil svoje 
pripovedovanje z zaključno mislijo, da če delaš dobro in 
s srcem, se ti dobro slej ali prej povrne. Vesel in ponosen 
je tudi na priznanje Občine Vojnik iz leta 2004, ko je 
bil prejemnik bronastega vojniškega grba za kulturno 
udejstvovanje in razvoj podjetniške dejavnosti. Zanj in za 
njegove zaposlene je to priznanje za dobro delo, čemur 
bodo sledili tudi v prihodnosti!

Ob odhodu sem se zahvalila za prijeten klepet, 
predstavitev objekta, predvsem pa sem gospodu Videnšku 
zaželela vse dobro in varno na njegovih odpravah.

Samostojni podjetnik in ljubitelj vsega lepega
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JaKop
Tekst: Sonja Jakop, foto: Matjaž Jambriško

S pesmijo je življenje lepše. Če 
prijetno zveni, poslušalcem boža 
dušo. Če pa nam je dano, da lahko 
sami prepevamo, je užitek še toliko 
večji. Temu brez kančka dvoma 
pritrdi Vaclav (Slavko) Jakop iz 
Višnje vasi pri Vojniku, ki mu je 
dolgoletno prepevanje prineslo vse 
Gallusove značke, veliko drugih 
priznanj, lani pa tudi bronasti grb 
Občine Vojnik. Znanemu solistu 
glas pri njegovih skoraj 83 letih še 
odlično služi. V mladosti je bil I. 
tenorist, kasneje II., zdaj že dolga 
leta prepeva I. bas. Slavko je v 
družbi garancija, da druženje ne 
bo minilo brez petja. Pesem ga od 
vsega najbolj drži pokonci, tudi 
sedaj z njo premaguje praznino, 
ki je zaradi ženine smrti pred 
nedavnim zazevala v njegovem 
domu. Vsakdo, ki ga pozna, ga 
najprej poistoveti s petjem, zato ga 
bomo tudi predstavili skozi verze 
ljudskih pesmi, ki ga kot osebnost 
najbolje opišejo.

Kdor se nikoli ne zmoti, ni pevec

Vaclav Jakop, prejemnik bronastega vojniškega grba 2015

»Sem	pevec	in	peti	je	vse	mi	na	
sveti	…«	
Popolna se strinjam, pesem me 
spremlja iz najnežnejšega otroštva, 
v različnih organiziranih sestavih 
pa neprekinjeno prepevam že 
polnih 70 let. Še vedno sem aktiven 
pevec cerkvenega in moškega 
pevskega zbora v Novi Cerkvi. Pred 
ustanovitvijo novocerkovskega 
moškega zbora sem pel v Vojniku.  
Pred časom smo neformalno sestavili 
vokalno skupino Stari prijatelji, šest 
sokrajanov se nas je zbralo, običajno 
nas povabijo, da zapojemo na raznih 
družinskih slavjih, obletnicah ipd.  

»En	starček	je	živel,	je	vince	rad	
pil	…« 
Ta je povsod popularen. Ko pojemo 
v znanih družbah, nas brez Starčka 
običajno ne pustijo oditi in jaz ga tudi 
z veseljem zapojem. Nekako so mi 
ga pripisali, ker je večina pesmi moj 
solo. Solist poje z visoko dvignjenim 

kozarcem vina, na koncu se s 
kupicami pridruži vsa družba in ga 
na zdravje skupaj spijemo. Za Starčka 
bi rad dobil naslednika, nekateri 
ga že poskušajo prepevati, vendar 
pravega še nismo našli. Nekatere je 
po nepotrebnem strah solističnih 
vložkov. Sam treme pri petju nikoli 
nisem imel. Če se zmotiš, moraš peti 
naprej, pa četudi besedilo po svoje 
ukrojiš. Mene so učili, da ‘kdor si 
ga ne upa polomiti, ni pevec’. Sam 
imam to srečo, da si besedila dobro 
zapomnim, čeprav sem imel tudi kdaj 
‘plonklc’ v roki – za vsak slučaj. Vedno 
moraš misliti, kaj poješ, pa gre. 
	
»Le	pijmo	ga,	ne	glejmo	ga,	saj	je	
le	vince,	ni	voda	…«	
To je ena izmed mojih najljubših 
pesmi, ker je vesela. Vino in pesem 
gresta vedno skupaj, vendar je treba piti 
po pameti. Včasih je umetnost prepevati 
vso noč in zjutraj priti čisto trezen 
domov, ampak se da. ‘Zdravičke’ imam 
nasploh rad. Tudi cerkvene pesmi so 
mi zelo pri srcu, me pa motijo sodobne 
priredbe nekaterih starih napevov, kot 
npr. Slomškovih pesmi. 

	»Kmetič	veselo	na	svetu	živi	…« 
Vesel sem, da še lahko delam na svoji 
kmetiji. Slaba volja človeku ne koristi, 
saj ne moreš  peti, če si slabe volje. 
Zato si ob delu večkrat zapojem, veliko 
sem pel v ‘štali’, tudi z mamo (op. p. 
ženo) sva večkrat skupaj zapela. Ema 
je zgodaj vstajala in ko je zalivala svoje 
cvetoče ljubljenke okoli hiše, si je vedno, 
vedno prepevala (pove s tresočim 
glasom, po licu mu spolzijo solze). Tudi 
vsi trije otroci so podedovali posluh 
in smo skupaj kaj zagodli, ko so bili še 
doma. Je pa res, da je petje včasih kot 
služba in je moralo delo počakati ali 
pa ga je moral namesto mene opraviti 
kdo drug, vendar hujših trenj v družini 
zaradi tega nismo imeli.    

	»Škrjanček	poje,	žvrgoli,	se	
bel’ga	dneva	veseli	…« 
Včasih me res imajo za škrjančka. Pel 
bom, dokler bom lahko in me bodo radi 
poslušali, od vsega imam najraje kakšen 
dober solo. To je moj način življenja, za 
petje nisem nikoli preutrujen. Zmeraj 
sem se bal, da me ne bi grlo zapustilo. 
Zato vedno pazim, da ne pijem mrzlih 
in gaziranih pijač, pravijo pa, da en 
deciliter rdečega pred nastopom ni greh. 
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strelsKo 
društvo Bratov 
doBrotinšKov
Tekst: Dragica Jezernik, foto: Matjaž Jambriško

Na splošno velja, da strelska društva 
dandanes združujejo ljubitelje 
plemenitega strelskega športa 
in discipline, ki jo ta zahteva, 
mnogokrat v zgodovini pa so se hote 
ali nehote znašla tudi v vlogi nosilcev 
boja za svobodo in mir.  Strelstvo 
je na vojniškem območju šport s 
tradicijo in ugledom, o priljubljenosti 
Strelskega društva bratov 
Dobrotinškov pa priča tudi dejstvo, 
da se njegovim vrstam pridružujejo 
celo strelci daleč izza meja vojniške 
občine. Za 80 let uspešnega dela na 
športnem področju ter promocijo 
Občine Vojnik v Sloveniji in tujini je 
Občina Vojnik Strelskemu društvu 
bratov Dobrotinškov Vojnik lani 
podelila bronasti vojniški grb.

Skozi	čas
Strelska družina Vojnik je bila 
ustanovljena leta 1932, njen predsednik 
je bil gospod Julijan Šinigoj. Jeseni 
istega leta je prišlo tudi do otvoritve 
strelišča v Runtolah. Ker med strelci 

nekako ni zaživela t. i. napredna misel, 
je gospod Šinigoj s skupino aktivnih 
krajanov leta 1935 ustanovil novo 
strelsko družino. Med ustanovnimi člani 
sta bila tudi brata Dobrotinšek, in sicer 
Tine in Lojze, ki pa sta bila leta 1942 
s svojim bratom Jernejem ustreljena 
kot talca v Starem piskru v Celju. Leta 
1948 je strelska družina ponovno 
doživela oživitev, predsednik pa je 
postal gospod Ivan Samec. Od leta 1954 
je družina nosila ime Strelska družina 
bratov Dobrotinškov in se pozneje 
preimenovala v Strelsko društvo bratov 
Dobrotinškov Vojnik. Člani so že ob 
ustanovitvi veljali za družbeno aktivne 
in solidarne ljudi. V svojih zdaj že 80. 
letih obstoja je društvo videlo vzpone in 
padce, zadnja leta pa se zaradi športnih 
in organizatorskih dosežkov njegova 
prepoznavnost in sloves vztrajno 
krepita.

Društveni	prostori
Zdajšnja lokacija so prostori Društva 

upokojencev Vojnik na Celjski cesti, ki 
so prostore oddali brezplačno, saj tudi 
strelska sekcija Društva upokojencev 
Vojnik deluje v okviru društva. Sicer pa 
so se strelci kar precej selili. V zadnjih 
letih, ko je predsednik Franc Lebič, se 
je v prostorih tudi zelo veliko postorilo, 
letos pa si pred zimo želijo rešiti tudi 
problem z ogrevanjem prostora.

Člani/starostna	skupina
Društvo šteje 36 članov, od tega štiri 
članice. Člani so stari od 35 do 70 let, 
starostna skupina je torej zelo raznolika, 
v društvo je včlanjen tudi en mladinec, 
star 15 let. Treningi potekajo dvakrat 
tedensko po uro in pol. Tako kot 
predsednik strelskega društva, gospod 
Lebič, si tudi Franc Kuzman, vodja 
strelske sekcije Društva upokojencev 
Vojnik, zelo želi, da bi se več ljudi, 
predvsem upokojencev, pridružilo 
sekciji.
 
Udejstvovanja	in	dosežki
- Redna udeležba lige v streljanju 
z zračno puško koroško-štajersko-
zasavske regije, od oktobra do marca 
naslednjega leta.
- Udeleževanje lige v streljanju z 
malokalibrsko puško sosednjih društev 
(Vojnik, Celje, Slovenske Konjice, Zreče, 
Velenje, Dolič in Špitalič), od aprila do 
septembra.
- Enkrat letno v čas krajevnega praznika 
prireditev in streljanje z malokalibrsko 
puško v Doliču (letos 19. junija) in še bi 
lahko naštevali.
V lanskem letu se je društvo udeležilo 
kar 24 tekmovanj. Fantje in dekleta 
dosegajo izjemne rezultate, čemur 
pričajo čudovite kolajne in priznanja v 
prostorih društva.

Memoriali
V letu 2014 je društvo izpeljalo prvi 
memorial bratov Dobrotinškov. Na 
domačijo položijo venec in prižgejo 
svečko, v spomin na padle brate, 
soustanovitelje takratne strelske 
družine.

Želje	za	naprej	...
Vsekakor si člani želijo boljše in 
sodobnejše opreme, vendar je nabava 
zelo draga, nakupa pa sami ne 
zmorejo. Župan občine Branko Petre 
in predsednica KS Lidija Eler Jazbinšek 
se zelo trudita in rada prisluhneta in 
priskočita na pomoč.

Društveni moto je obdržati društvo, delati na prepoznavnosti ter ohranjati spomin na 
ustanovitelje.

Krepitev obrambne moči naše domovine



22

NA
 O

DR
U 

ŽI
VL

jE
Nj

A

Zbor je zaradi izjemne ljubezni do narodne in umetne 
pesmi vztrajal in letos obeležil zavidljivo 80-letnico 
delovanja. Danes sestavlja 39 pevcev, starih od 18 do 81 
let, med njimi se nekateri z zborovskim petjem ukvarjajo 
šele eno leto, Vinko Dobovičnik celo dolgih 62 let. 

»Nisem pesnik, pisatelj in to tudi nikoli ne bom. Vendar 
želim zapisati nekatere stvari, ki jih čutim in bi mi bilo žal, 
da bi se izgubile in šle v pozabo,« je v brošuri, ki je izšla ob 
80-letnici Moškega pevskega zbora KUD France Prešeren 
Vojnik, zapisal dolgoletni predsednik Franci Korošec, ki 
zboru predsednikuje polnih 20 let, v njem pa prepeva že 
38 let. »Z izdano brošuro zbor sporoča in pripoveduje o 
zgodovini in sedanjosti. Predstavljeni so pevci ter kolaž 
fotografij raznih dogodkov, časopisnih objav ipd.«  
  

Namesto uvoda 
Vse skupaj se je začelo davnega leta 1936, ko so, na 
pobudo Milana Vavde oz. gospoda Cerarja, ustanovili 
sestav v takratnem Sokolskem društvu. Zbor od takrat 
skoraj ves čas neprekinjeno deluje. »K petju v pevskem 

mošKi pevsKi zBor Kud 
france prešeren voJniK
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: arhiv zbora in Matjaž Jambriško

Mogočni po številu in pestrosti glasov, v skladbah 
harmonični in uglašeni

zboru, najprej v moškem, nato tudi cerkvenem, nas je 
takrat novačil zborovodja Tone Volasko,« se začetkov zbora 
in svoje osebne pevske poti spominja Franci Korošec. »Pot 
zbora so zaznamovali vzponi in padci. Recept za tako 
častitljivo obletnico, ki jo ponosno praznujemo, so močne 
prijateljske vezi, ki povezujejo nas pevce. Na vajah skrbimo 
za humorno vzdušje. Močno vez, da držimo skupaj po 
toliko letih, pa zagotovo predstavljajo tudi vsem nam 
skupne človeške vrednote ter seveda ljubezen do pesmi. 
Sleherni pevec, ki je bil ali je še del zbora, predstavlja 
kamenček v mozaiku dela in uspehov, zato si vsi zaslužijo 
zahvalo in hvaležnost našega matičnega društva in 
tudi kraja. Smo močno zakoreninjen zbor v občini in 
najverjetneje najstarejši zborovski sestav v občini in širše.« 
  
Pogled v preteklost 
Iz zapisanih dokumentov je moč razbrati, da je zbor po 
začetnih letih kasneje vodil tudi dirigent Drago Rebernik, 
za njim Avgust Cerar, nato je zbor prevzel Marjan Lebič, 
delo nato nadaljeval Tone Volasko ter za njim Rudi 
Sakelšek. »Leta 1982 je zbor prevzela Mira Kodrun in zbor 
vodila do leta 1993, ko je zborovodkinja postala Emilija 
Kladnik Sorčan, ki kot kapitan »moške ladje« z nami 
vztraja že 22 let in pol.« Vsi zborovodje in vodje zbora so 
skrbeli za pevsko rast in organizacijo številnih dogodkov. 
Do sedaj je zbor z jubilejnimi koncerti dostojno obeležil 
obletnice ob 50-, 60-, 70- in letos 80-letnici delovanja. Leta 
1996 je zbor za delovanje prejel tudi bronasti vojniški grb. 
  
Vloga predsednika in zborovodkinje 
Naloge predsednika zbora so zelo raznolike in pred 
pomembnimi koncerti tudi zelo naporne. »Moja naloga 
je, da skrbim za povezovalno vlogo med pevci in drugimi 
akterji na tem področju v občini in širše. Organiziram 
razne dogodke, usklajujem gostovanja. Moja prioritetna 
naloga je skrb za zdravo finančno sliko, pridobivanje 
sponzorjev, donatorjev. Brez njihove pomoči namreč ne 
moremo delovati. Pa tudi soprogam oz. partnerkam se 
zahvalimo vsaj s kakšno večerjo enkrat na leto oz. gremo 
skupaj na kakšen pevski izlet,« poudari in doda, da pevci 
z dobrimi dejanji plemenitijo dušo in dokazujejo, da so 
ljudje, ki jim ni vseeno za ljudsko blago. Zbor že vrsto 
let vodi ženska, zborovodkinja. »Z Milko smo se dobro 
ujeli. Nasprotni spol je pri vodenju takšnih sestavov zelo 
dobrodošel, čeprav verjamem, da smo tudi mi bili za Milko 
svojevrsten izziv. Njena strokovnost, profesionalnost sta na 

I. vrsta: Jože Koželj, prof. Karel Kožuh, zborovodja Avgust Cerar, 
Drago Rebernik in Vinko Jurčak
II. vrsta: Alojz Kline (morda Klinc), Avgust Kovač, Hanzi Novak, 
Stanko Šopar, Viktor Kokalj, Martin Koželj, Slavko Šopar (edini 
živeči iz tega sestava) in Jože (neznani priimek)

Fotografija je nastala na cvetno nedeljo leta 1946, ko je zbor šel 
zapet enemu od cerkvenih pevcev, ki se je poročal in ni bil član tega 
sestava.
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visokem nivoju, od nas pevcev pa je odvisno, koliko znanja 
bomo upoštevali in sprejeli,« poudari. »Med nami je dobra 
kemija ter spoštljiv medgeneracijski odnos,« odgovori 
Korošec na vprašanje, kako sodelujejo člani med sabo pri 
takšnih starostnih razlikah. V brošuri je zborovodkinja 
zapisala, da vsak prinaša v zbor svojo originalnost kot pevski 
glas ali osebnost, a so vseeno uspeli v teh dveh desetletjih, 
kar se družijo, hoditi z istim korakom in delovati za iste cilje. 
»Pokojni prijatelj Jaroslav Cyrus mi je ob zadnjem obisku v 
Jirkovu dejal: ‘Tvoj zbor so orgle.’ To sem razumela tako, da 
smo mogočni po številu in pestrosti glasov, a v skladbah, ki se 
dotaknejo našega srca, harmonični in uglašeni.« 
  
Plodno sodelovanje s Čehinjami 
Preteklo desetletje je bilo v zboru zaznamovano tudi s 
sodelovanjem preko meja. V trajno prijateljstvo so se 
Vojničani povezali z Ženskim komornim zborom Jirkov 
iz Češke. »Začetki sodelovanja segajo k Ženskemu zboru 
skladateljev Ipavcev v bližnji Šentjur, kjer je češka zasedba 
prvič vzpostavila stik. Nato so se v 20-letnem obiskovanju 
povezali otroci dveh šol iz OŠ Vojnik, prvič pa je bil jirkovski 
ženski zbor v gosteh pri MOPZ leta 2002. Pripravili smo 
odmevni skupni koncert, naslednjo pomlad je zbor že odšel 
na Češko. Nato so sledila gostovanja.« V okviru vseh teh 
srečanj smo drug drugemu predstavili pevsko tradicijo svojih 
domovin, stkali trdna prijateljstva in izkoristili obiske tudi 
za spoznavanje lepot, tako češke kot slovenske dežele. »Na 
druženja nas vežejo čudoviti, nepozabni spomini, ki se jih vsi 
vedno znova radi spominjamo.« 
  
Mlajši člani so prihodnost zbora 
Moški zbor se je v preteklosti močno trudil, da bi pomladil 
svoje vrste. »Nekaj let smo bili zelo žalostni, ker mladi 
niso in niso prihajali. V zadnjih šestih letih pa se lahko 
pohvalimo s kar nekaj okrepitvami, svežih je skoraj deset 
članov,« pripoveduje Korošec. Zadnji novi član v zboru je 
Jaka Marguč. V zboru pa se najdejo tudi takšni, ki v tem 
zboru prepevajo najdlje – Štefan Mauh (52 let), Marjan 
Adamič – tudi korepetitor zbora (50 let) in Milan Krajnc 
(42 let). 

Zbor kot nosilec pevske kulture 
Med letom zbor deluje na vseh krajevnih prireditvah, 
proslavah, obletnicah, komemoracijah in  organizira ali 
sodeluje na sokoncertih. »Zbor redno sodeluje na lastni 
reviji zborov občin Vojnik in Dobrna ter na medobmočni 
reviji v Celju pod imenom Zapojmo skupaj. Na letošnjem 
sodelovanju na tej reviji se je zbor uvrstil na regijski nivo, 
kar je odraz požrtvovalnega in uspešnega strokovnega 
dela. Vsako pevsko sezono predstavimo svoje delo tudi na 
letnem koncertu.« Danes pevci z zanosom trdijo, da je zbor 
nosilec pevske kulture v kraju, občina Vojnik ter Kulturno 
umetniško društvo France Prešeren Vojnik pa izjemno 
bogata v kulturnem ustvarjanju na mnogih področjih. 
»Moško petje ima posebno razsežnost in nekatere tipične 
kakovosti, ki so značilne samo za moško petje,« odgovori 
predsednik na vprašanje, v čem se razlikuje moško petje od 
ženskega. Zbor si želi tudi v prihodnje ohranjati in bogatiti 
kulturno tradicijo in širiti lepoto petja. V svojem nagovoru 
je predsednik zbora zapisal, da stisk roke naj ne pomeni 
slovesa, ampak pričakovanje novega snidenja. 
  
Priložnost bo zagotovo že prihodnje leto, na praznovanju 
81-letnice zbora. 

Moški pevski zbor 2016

»CEMENTNINARSTVO«
Damjan KORPNIK s. p.

SOCKA 6, 3203 NOVA CERKEV
Telefon: 041 714 114

www.cementninarstvo-korpnik.com

IZDELUJEMO:
betonske stebre, škarpnike, robnike, tlakovce,

cvetlična korita, pohodne plošče, vrtne poti, fontane,
vrtne umivalnike, betonske zidake, travne plošče ...
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Dušan in Jernej Bojanovič sta daleč naokoli sinonim za 
balone; z njimi sta si v živo ogledala pokrajine Kanade, 
Mehike, Afrike, Kitajske, Tajvana in Evrope …

 

Ni tako zelo dolgo nazaj, ko smo se v Vojniku lahko bahali 
z balonarskim festivalom. Dvakrat dnevno so »šli gor«, 
kot pravijo poletu, zvečer pa so na tleh z baloni pripravili 
edinstveno žarjenje balonov, tako imenovani night glow. 
Teh čudovitih pogledov žal ni več. Razlog je povsem 
tehnični – vojniška igrišča so morala dobiti žičnato ograjo, 
ta pa je, kot za vsak balon, tudi za velike balone nevarna. 
V zadnjih letih družno letijo le še v čast mestni občini Celje 
ob njenem občinskem prazniku. 

Se pa zato Dušan in sin Jernej, ki se po ljubezni do balonov 
enakovredno kosa z očetom, z veseljem udeležujeta 
festivalov v tujini. Od največjega festivala v zvezni državi 
Nova Mehika v mestu Albuquerque, kjer je tudi do 550 
balonov istočasno v zraku, do kakšnih manjših festivalov 
na Kitajskem, v Afriki in Kanadi, od koder Jerneja nekaj 
časa skorajda sploh izpustili niso, tako zelo jim je prišel 

dušan in JerneJ 
BoJanovič
Tekst: Rozmari Petek, foto: osebni arhiv

izkušen pilot prav. Kot opažata, je v Sloveniji po usodni 
nesreči popularnost balonov nekoliko zatonila, predvsem 
zaradi birokracije, ki je po nesreči uvedla prestroge 
predpise. Ne glede na to sama še vedno najraje od vsega 
letita. 

Skoraj »letalski abrahamovec« 

Prihodnje leto bo 20 let, odkar se Dušan ukvarja z 
balonarstvom, in že kar 50 let, odkar se je zaljubil v 
»aviacijo«. »O tem sem vedno sanjal. Leteti sem začel 
z jadralnimi letali v Levcu leta 1967. Ko se je leta 1968 
zgodila tragična nesreča z motornim letalom, me je 
malo ‘zabremzalo’,« pripoveduje. A le do vojske, kjer je 
kot aviomehanik vzdrževal vojaška letala. Ko si je po 
vrnitvi življenje postavil na samostojne temelje, si je kupil 
motornega zmaja. »Junija leta 1997 sem v gostinskem 
lokalu slišal, kako je pri sosednji mizi nekdo nekaj razlagal 
o letalstvu in omenil, da leti tudi z balonom. Stvar me je 
začela zanimati in kmalu sem z njim šel na balonarski 
festival na Ptuj. Ker je veter močno pihal, od poleta ni 
bilo nič. Ampak vseeno sem si tisti dan rekel, da bom 
organiziral Balonarski klub Vojnik. Bil sem sicer še brez 
znanja, imel pa sem strašansko voljo. Cele noči sem sanjal 
o tem. Meseca avgusta istega leta sem si kupil star balon 
in z njim jeseni že delal na obrtnem sejmu,« o začetkih 
pripoveduje Dušan. Jernej mu je bil tik za petami. Kot 
šestošolec je že poslušal predavanja, takoj, ko je bilo to 
mogoče, je naredil tudi izpit. Sedaj velja za izkušenejšega 
pilota, ki se ga ne bi branili niti v kakšni drugi državi. 

  

Na tleh le zavoljo vetra 

S celotnim letalstvom, še posebno pa z balonarstvom, je 
neločljivo povezana varnost. Prva stvar pri zagotavljanju 
varnosti je, da upoštevaš vremenske razmere in da ne 
greš preko njih. Največji sovražniki letenja z balonom 
so močan veter, dež in megla, ki, hočeš ali nočeš, vedno 
preprečijo polet. Sicer pa lahko z balonom letiš v katerem 
koli letnem času, le da so vremenski pogoji primerni za 
letenje z balonom, pripovedujeta. »Ljudje včasih pridejo 
na polet s kapo in šalom. Zmotno namreč mislijo, da med 
poletom z balonom močno piha veter, kar pa nikakor ne 
drži. No, piha že, a vetra ne občutiš, ker balon potuje s 
hitrostjo vetra, kar daje lažen občutek, kot da se balon 
sploh ne premika. Pri izbiri primernega vremena za letenje 

Dušan s prijatelji iz Tajvana

Raje v zraku kot na tleh
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z balonom je zato zelo pomembno, da se vzleta in pristaja 
takrat, ko ne piha premočno, to je pa lahko maksimalno 
dvakrat dnevno; in sicer zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko 
vetra še ni oz. se že umiri,« pravi Jernej. 

  

»Bo dovolj plina?« 

Katera so še tipične zmote ali vprašanja potnikov? »Najbolj 
tipično vprašanje je, kaj pa, če zmanjka plina. Odgovor na 
to je preprost. Plina ne sme nikoli zmanjkati! Ves čas med 
poletom se količina plina preverja in velja tudi nenapisano 
pravilo, da se vedno pristaja z eno polno jeklenko plina. 
Drugo vprašanje je, kaj pa, če nas dobi dež. Ampak, kako, 
če ni nikjer oblakov, ki bi najavljali padavine. Če bi bili, 
sploh ne bi vzleteli. Tretje najpogostejše vprašanje pa je, 
kaj če kar naenkrat med poletom začne pihati premočan 
veter. To vprašanje je še nekako najbolj razumljivo, a se 
mu izognemo na ta način, da poletimo zelo zgodaj zjutraj 
ali pa zelo pozno zvečer, ko vetra še ni oz. ga ni več. 
Posledično ga tudi med poletom ne bo, premočnega za 
letenje z balonom seveda,« pravi Jernej 

Sicer pa, doda Dušan, ima vsak pilot sebe najbolj rad 
in če je letenje varno zanj, je popolnoma varno tudi za 
sopotnika v košari, kar pomeni, da je strah pred letenjem z 
balonom popolnoma odveč. 

Pa se vama je že kdaj zgodilo, da bi koga v balonu zajel 
nepopisen strah, se na hitro spomnim še ene težave, na 
katero bi lahko naletela pilota s paničnim sopotnikom v 
košari? »Strah oz. bolje rečeno nelagoden občutek (če 
sploh je) izgine po 5 do 10 minutah, temu pa sledi popolna 
‘uživancija’,« skleneta sogovornika. 

Jernej Bojanovič na balonarskem festivalu v kraju Tequila, v Mehiki

Največji balonarski festival na svetu v mestu Albuquerque – zvezna država New Mexico
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Salam in Kruha
Tekst in foto: Lea Sreš 

Člani vojniškega Vinogradniško-
vinarskega društva so predstavili 
uspešno delo preteklega leta. 

Organizacijski odbor je imel s 
pripravami ogromno dela, saj je 
bila lanska vinska letina bogata. 
Levji delež dela je slonel na ramenih 
Mirana Kovača. Prireditev X. praznik 
vina, salam in kruha je bila v soboto, 
7. maja, v prostorih OŠ Vojnik. Na 
dogodku so poskrbeli za kulturni 
program, nagradili lastnike ocenjenih 
vin in salam, ki so bili predhodno 
ocenjeni, in na razstavi prikazali kruh.

Prireditev je bila praznik za vse 
prisotne. Kratek kulturni program in 
prireditev je vodila gospa Marijana 
Kolenko. Vinogradnike so pozdravili 
Mirko Krašovec, Peter Vrisk, Branko 
Petre in Edvard Kužner. 

Strokovno delo v vinogradu in v kleti 
je pomembno za vsakega pridelovalca 
vina. Vseskozi se mora izobraževati, 
spremljati strokovno literaturo, se 

učiti na terenu, upoštevati nasvete 
strokovnjakov. Na delo in rezultate 
dela vpliva vreme in še marsikaj. 
Vojniški vinogradniki in vinarji so 
si postavili ogledalo 15. aprila in 
v oceno vzorcev vin iz leta 2015 
prinesli 161 vzorcev, od katerih jih je 
92 prejelo zlato, 43 srebrno in eno 
bronasto odličje, prav vsa pa spadajo 
med vrhunska vina.

Zaključna prireditev je bila v 
znamenju podelitve priznanj vsem, 
ki so svoje izdelke poslali v ocenitev 
kakovosti. Veliko število sodelujočih 
vinogradnikov je razveseljivo, saj 
porast števila kaže na zavedanje 
sodelujočih, kako pomembna je 
kakovost izdelka. Na X. prazniku vina, 
salam in kruha so podelili priznanja 
za vino iz XIII. ocenjevanja vin letnika 
2015.

Prvaki sort društvenega 
ocenjevanja vin letnika 2015: 
Prvaki sort: 
bela zvrst: Anton Marčec (18,40), 
šipon: Marko Marčec (18,30), laški 
rizling: Zlatka Marčec (18,40), laški 
rizling: Andrej Horvat (društveni 
prvak, (18,33), beli pinot: Jani 
Podkrajšek (18,30), chardonnay: 
Peter Zajc (18,40), sivi pinot: 
Miran Kovač (18,37), kerner: Mirko 
Krašovec (18,43), renski rizling: 
Miran Kovač (18,43), sauvignon: 
Anton Karmuzel (18,33), traminec: 

Dušan Markošek (18,40), rumeni 
muškat: Štefka Krašovec (18,30), 
rumeni muškat: Anton Karmuzel 
(društveni prvak sorte, 18,23), rose: 
Mirko Krašovec (18,10), rdeča zvrst: 
Miroslav Lipovšek (18,00), modra 
frankinja: Tanja, Franci Bezovšek 
(18,30).
Prvak ocenjevanja rednih trgatev: 
renski rizling Miran Kovač (18,43).

Prvak ocenjevanja posebnih trgatev: 
chardonnay – jagodni izbor: Mirko 
Krašovec (19,23). To vino je bilo prvo, 
ki je v zgodovini ocenjevanja v VVD 
Vojnik preseglo 19 točk.

Penine: Na ocenjevanju sta bili letos 
prvič dve penini. Penina rose (18,00) 
Turistične kmetije Vozlič in najvišje 
ocenjena penina Dedni Vrh Mirana 
Kovača (18,20).

Za naziv Vinar leta 2015 se je 
potegovalo 10 vinarjev. Naziv Vinar 
leta VVD Vojnik je postal že petič 
zapored Miran Kovač z Dednega Vrha 
s povprečno oceno 18,38 med tremi 
najboljše ocenjenimi vzorci različnih 
sort vin redne trgatve. Hvala mu za 
kletarjenje Vojničana (18,23) in Vina 
za prijatelje Občine Vojnik (18,23). 

Tudi 38 vzorcev salam, ki so jih 
člani prinesli v ocenitev, je komisija 
strokovno pregledala. Sedmo 
ocenjevanje salam je pokazalo, 
da je storjen velik napredek v 

Dvig vinske kulture in 
spoštljivega odnosa do vinogradnika in vinarja

Kruh je bil dober in estetsko lep.

Najbolj uspešna Miran Kovač in Mirko Krašovec po podelitvi priznanj Visoko priznanje
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predstavitev
plodnega dela
Tekst: Tomo Gorenšek 

Kulturno-umetniško društvo France 
Prešeren Vojnik se je 10. aprila 
2016 že v drugo predstavilo svojim 
krajanom in širšemu okrožju. 

Prireditev je bila, kot tudi pred dvema 
letoma, v telovadnici Osnovne šole 
Vojnik. Številni obiskovalci so uživali 
v zborovskem petju, instrumentalni 
glasbi in se smejali dramskim 
igralcem.

»Da naše delo, ki zahteva veliko 
žrtvovanja prostega časa, ne bi bilo 
neopaženo, smo se pred leti odločili, 
da vsaki dve leti organiziramo 
prireditev, na kateri se vam 
predstavimo s svojim delom in morda 
navdušimo še koga v vaših vrstah, 
da se nam pridruži, saj novi člani 
pomlajujejo društvo in mu hkrati 
dajejo zagon z novimi idejami in 
energijo.« S temi besedami je navzoče 
nagovoril predsednik KUD France 
Prešeren Vojnik, Tomo Gorenšek, 
in dodal, da je ponosen na člane, ki 
vztrajno in dobro delajo. Prireditev je 
povezovala podpredsednica društva 
Alenka Vodončnik.

Društvo je predstavilo kar pet pevskih 
skupin. S čudovito ljudsko pesmijo 
Zakaj na oknu … so program začele 
ljudske pevke Taščice. Zapeli so še 
pevci, ki pojejo pri Arclinskih fantih 
in pevci vokalne skupine »In spiritu«, 
ženska vokalna skupina Kolorina in 
ob koncu še številčno največji Moški 
pevski zbor KUD France Prešeren 
Vojnik. Z instrumenti so napolnili 
zvoke dvorane Harmonikarski 
orkester, ansambel Francija Zemeta 
in Mali orkester vsak z dvema svojima 
točkama. Slednji si je moral za ta 
nastop zaradi bolezni izposoditi pevko 
Tanjo Mikola. Posebej je nastopila 
skupina Zeme s pevko Danielo. Banda 
mladih kulturnikov, BMK, je zažigala 
s havy metalom. Dramska sekcija je 
izvedla dva skeča, Izgubljeni evri ter 
Mama umiram, in z njima dodobra 
nasmejala občinstvo ter na prireditvi 
že napovedala novo komedijo. 
Premiero pripravlja 22. maja 2016. 
Za brezhibno tehnično izvedbo so 
poskrbeli Stanko Mikola, tehnično 
osebje telovadnice in tehnična 

sekcija društva. Stanko Mikola je kot 
scenarist prireditve na koncu povabil 
vse nastopajoče na oder, kjer so 
skupaj z občinstvom zapeli pesem Od 
Celja do Žalca. 

Delovanje Kulturnega društva sega 
že v davna trideseta leta prejšnjega 
stoletja in se lahko pohvali z 
dolgoletno tradicijo. Leta 1936 je bil 
ustanovljen moški pevski zbor, nekaj 
let kasneje, točne letnice ne poznamo, 
pa gledališka skupina. Obe skupini 
delujeta še danes. Moški pevski zbor 
je 14. maja 2016 praznoval visok 
jubilej, 80-letnico. Društvo se je z leti 
obogatilo še z drugimi sekcijami, ki so 
se skozi leta rojevale in poživljale delo 
društva. Trenutno društvo sestavlja 
enajst sekcij in ima 130 članov, ki 
delujejo znotraj društva samostojno 
pod mentorstvom strokovnih vodij.

Ker prikaz aktivnosti France Prešeren 
Vojnik postaja tradicionalen, se 
vidimo na podobni prireditvi v letu 
2018.

Aktivnosti v KUD France Prešeren Vojnik

kakovosti. Predsednik ocenjevalne 
komisije Edvard Kužner je podelil 
zlata priznanja Davidu Potočniku 
(salamar leta z oceno 18,60), Simonu 
Lipovšku (18,30), Francu Bezovšku 
(18,30), Zoranu Kovačeviču (18,30) 
in  Dušanu Fijavžu (18,00). Seveda 
salame teknejo le ob dobrem kruhu, ki 
so ga pripravile mame, žene, otroci in 
sosede vinogradnikov. Kruh je bil na 
ogled na razstavi Kruh iz mamine peči 
in kasneje postrežen za pokušino. 

Gospodinjam hvala.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Po 
besedah Mirka Krašovca so nekateri 
vinogradniki v aprilu utrpeli veliko 
škodo zaradi pozebe, tako da letina 
2016 ne bo tako obilna in kakovostna. 
Vseeno bo treba v poškodovanem 
vinogradu postoriti vse potrebno, da 
nasade trte ohranimo in pripravimo 
za naslednje leto. Vendar je veselje 
in plačilo za ves pretekli trud lanska 
obilna letina. Prizadevni vinarji  so 
na prireditvi Praznik vina, salam 
in kruha s ponosom predstavila 

svoja vina, salame in kruh. Vsem 
nagrajenim vinarjem in izdelovalcem 
salam iskrene čestitke. 

Za vse, ki vino uživamo, še vedno 
velja: ravnajmo po pameti, brez 
pretiravanja. Geslo »Pij dobro, pij 
malo« naj bo vedno v naši zavesti. 

Krajevna skupnost Vojnik in društva krajevne 
skupnosti vabimo na prireditev Društva se 
predstavijo, ki bo v soboto, 18. junija 2016, 
od 9. do 12. ure na igrišču pod šotorom. 
Člani društev se vam bodo predstavili s pestrim 
programom, ki jih povezuje, in z bogatim 
društvenim življenjem v kraju. Veseli bomo, 
če se nam boste pridružili. 

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS Vojnik

Vabilo na prirediteV 
društva se predstavijo
KdaJ:
18. JuniJa 2016
od 9. do 12. ure

KJe:
VoJniK
igrišČE pod šotorom

Na srEČaNjE povabitE tudi prijatEljE iN zNaNcE. 
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K društvo
upoKoJencev voJniK
Tekst in foto: Lea Sreš 

Preprečevanje psihičnega, fizičnega
in ekonomskega nasilja nad starejšimi 

Marijan Kajzba, predsednik DU Vojnik

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

e-mail: aksel.skaza@gmail.com | tel.: 00386 41 679 286
www.aksel.si

Delo predsednika društva upokojencev je zahtevno. 
Človek, ki prevzame takšno odgovornost, mora poznati 
težave starejših, politiko države do starejših, biti mora 
načelen, poznati mora osnove ekonomike in znati mora 
ravnati z ljudmi. Delo predsednika DU Vojnik je prevzel 
Marijan Kajzba, ki ima kar nekaj izkušenj na vseh teh 
področjih in veliko željo, da upokojenci živimo za človeka 
dostojno starost.  

V Novi Cerkvi živi že od leta 1989. Svoja službena leta 
je preživel kot varnostni inženir v podjetju Avto Celje. 
Kasneje je ustanovil lastno podjetje z avtomobilsko 
servisno opremo. Od leta 2009 je upokojenec in član 
DU Vojnik. Predsedniško mesto je sprejel po dolgem 
premišljevanju in tehtanju, saj se zaveda, da tako veliko 
društvo, kot je DU Vojnik, ki šteje okoli 1000 članov, 
zahteva veliko dela, predvsem z ljudmi. In prav izziv, 
da se bo ukvarjal z ljudmi, ki imajo različne želje, 
zahteve, interese in težave, je odločil, da je prevzel delo 
predsednika.
DU Vojnik, ki bo letos praznovalo 64 let svojega obstoja, 
ima tradicijo. Predsednik prevzema odgovornost za dobro 
gospodarjenje z objekti, saj je društvo lastnik zgradbe v 
Vojniku. Veliko odgovornost čuti v skrbi za svoje članstvo. 
Še nikoli doslej ni bilo toliko težav, s katerimi se srečujejo 
upokojenci. Nizke pokojnine in posledično nizka kakovost 
življenja marsikaterega upokojenca terjajo posluh in 
pripravljenost, da jim pomaga. Kot velik ljubitelj zdravega 
načina življenja in aktiven športnik želi v društveno 
življenje vpeti promocijo zdravja, ki bi zajela večje število 
članov društva. Marijan rad kolesari, predvsem na dolge 
proge, se udeležuje maratonov, rad hodi v hribe, na 
bovling, bere dobre knjige in ljubi dalmatinsko morje.

V tretjem življenjskem obdobju je pridobil naziv mediator, 
spoznaval je  medčloveške  odnose. Prav to izobraževanje 
je spremenilo njegov pogled na življenje in vrednote, 
ki jih živimo posamezniki. Dobri odnosi med ljudmi 
koristijo v vseh situacijah, prinašajo ljudem dobro in 
mirno življenje.  Pri reševanju sporov je pomembno, da 
se poleg tega, da rešimo spor, spremenimo tudi odnos. V 
DU želi počasi uvesti nekatere spremembe. V društveno 
delo želi  pridobiti več mlajših članov, uvesti  elektronsko 
poslovanje, članom ponuditi več področij udejstvovanja, 
od športa do kulture. Njegova želja je, da bi vsi upokojenci  
našli izpolnitev interesov v društvu. Zelo je naklonjen 
projektu Starejši za starejše, v katerem je poudarek na 
humanitarnosti, in medsebojni pomoči med člani. Njegova 
vizija pri vodenju društva je   bolj aktivno poseganje v 
politično odločanje o zadevah, ki so bistvenega pomena 
za ohranjanje in krepitev socialne države. Stanje na 
terenu kaže veliko potrebo po preprečevanju psihičnega, 
fizičnega in ekonomskega nasilja nad starejšimi. In 
prav ta področja  bo Marijan Kajzba  v svojem mandatu 
izpostavil in jim  posvetil  največ pozornosti. Razmere 
med upokojenci kličejo po posredovanju in zagotavljanju 
človeku primernega statusa upokojenca v naši potrošniško  
naravnani in še kako drugače odtujeni družbi. 
Verjetno bodo vsi člani veseli posodobitve društva, 
zadovoljni z nadaljnjo krepitvijo medsebojnih odnosov in 
druženja. 

Za člane DU Vojnik je vedno dosegljiv, obiščite ga in 
podprite njegovo vizijo društva, ki bo v naše dobro. 
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URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

Prednostni listi upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

•
Javni razpis o priznanjih Občine Vojnik v letu 2016

•
Razpis za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo malih (individualnih ali  

skupinskih) čistilnih naprav za komunalne vode

•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev 
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz 

občinskega proračuna za leto 2016 

•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov drugih 
društev, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2016

•
Javni razpis za uporabo telovadnice Osnovne šole Vojnik v  sezoni 2016/2017

•
Pristopna izjava o članstvu

•
Anketni vprašalnik : Potrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski 

infrastrukturi
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Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/2016) ter 8. in 9. člena Odloka 
o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (Uradni list RS, 
št. 66/09 – UPB 1 in Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 37/15) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2016 

I.
Priznanja občine zlati vojniški grb, srebrni vojniški grb in 
bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet občine Vojnik 
ob občinskem prazniku na začetku oktobra. 

II.
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom, skupinam, 
organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in drugim 
pravnim osebam. 
Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo 
in aktivnosti predstavljajo izjemen prispevek na katerem koli 
področju človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za 
razvoj, ugled in promocijo občine Vojnik.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, za 
vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled občine 
Vojnik ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in 
kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe v 
zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno 
delo. 

Lista A
(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva so, 
glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodelje-
vanju neprofitnih stanovanj v najem, oproščena plačila lastne 
udeležbe in varščine.) 

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK 
VLAGATELJA ŠT. TOČK

1. Luka Prevoršek 570
2. Milena Terglav 550
3. Barbara Matjaž 490 
4. Natalija Libnik 440 
5. Bojan Kukovič 440 
6. Daniel Klaneček 430 
7. Špela Steble 415
8. Ivan Brložnik 410 
9. Katarina Zuanič 400
10. Sanja Ramšak 370
11. Nina Mlinar 350 
12. Gal Slavči 340 
13. Silvija Dorič 310 
14. Danijela Došen 310 

Lista B
(Na listo so se uvrstili prosilci, ki izpolnjujejo kriterij »mladi« 
in »mlade družine, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski prob-
lem«.)

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK 
VLAGATELJA ŠT. TOČK

1. Luka Prevoršek 570
2. Natalija Libnik 440 
3. Daniel Klaneček 430 
4. Špela Steble 415
5. Sanja Ramšak 370
6. Nina Mlinar 350 
7. Gal Slavči 340 
8. Silvija Dorič 310 
9. Danijela Došen 310 

Stanovanja, namenjena upravičencem liste A, ki se bodo sprostila v času razpisa, bodo na območju občine Vojnik. Stanovanja, 
namenjena za oddajo mladim in mladim družinam, ki se bodo uvrstili na prednostno listo B, so predvidena na lokaciji Nova 
Cerkev in so v fazi obnove. Dokler nova stanovanja ne bodo na voljo, bodo prosilci, ki so uvrščeni na prednostno listo B, 
uvrščeni na prednostno listo A, po kriterijih za to listo. Če bo število upravičencev za stanovanja, namenjena mladim in mladim 
družinam, večje od razpisanega števila stanovanj, se ti prosilci avtomatično uvrstijo na listo A, s pogoji za to listo.
Pri prosilcih, ki imajo na prednostni listi enako število točk, imajo prednost tisti, ki imajo dalj časa stalno bivališče na območju 
občine Vojnik. 
Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi, upoštevaje površinske 
normative, navedene v razpisu. 
Udeležencem razpisa se vročijo odločbe o uvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, 
skladno z določbami Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). 
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo Občina ponovno preverila, ali udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost 
do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek 
obnovi in se prosilec črta s seznama upravičencev. 

Branko Petre 
Župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 
34/04, 62/06 in 114/06, 11/2009, 81/11 in 47/14) in javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem (Ogledalo, 
št. 107/2015 ter Uradni list RS, št. 67/2015) objavlja

PREDNOSTNI LISTI 
upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
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(ime in priimek predlagatelja)

 
(naslov predlagatelja)

 
(poštna številka in pošta)

OBČINA VOJNIK
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Keršova ulica 8
3212 VOJNIK 

Datum:  2016

Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2016
Na podlagi javnega razpisa o priznanjih Občine Vojnik 
(Občinsko glasilo Ogledalo, št. 111, uradna spletna stran 
Občine Vojnik www.vojnik.si in spletni časopis www.
mojaobcina.si/vojnik) predlagam, da prejme priznanje 
Občine Vojnik:
 

1.) (ime in priimek, naslov kandidata/kandidatke)

 

 

2.)  Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka) 

 

 

 

 

 

3.) Predlagano priznanje (obkrožite številko): 
1.) zlati vojniški grb 
2.) srebrni vojniški grb
3.) bronasti vojniški grb 
4.) priznanje Občine Vojnik 

Podpis predlagatelja
   
  

Spoštovani!

Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 21. občinski 
praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom 
in društvom na območju občine.  

Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo, 
spoštovani občani in občanke, da nam posredujete svoje 

predloge. Morda je vaš sorodnik, prijatelj ali sosed »tiho« 
storil dobra, inovativna ali zanimiva dela, dosegel uspehe 
oziroma dosežke, za katere ve le malo ljudi. 
Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete 
na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. ZADNJI 
ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV je sreda, 17. 8. 2016. Lahko 
predlagate tudi več kandidatov, društev ali organizacij ter 
priložite obrazcu daljšo obrazložitev. 

Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost 
in človekoljubnost.

III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične 
in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more 
predlagati samega sebe.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v 
pisni obliki in mora vsebovati:

- podatke o predlagatelju,
- podatke o kandidatu,
- naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni, 

bronasti vojniški grb ali priznanje Občine Vojnik),
- utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega 

opisa uspeha ali dosežka,
- morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z 

drugimi podobnimi uspehi,
- datum predloga.

IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s 
posebnim sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna in trije 
bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ul. 
8, 3212 Vojnik, vključno do srede, 17. 8. 2016.

Datum: 6. 6. 2016
Številka: 094-0001-2016/1 (2)

Janko Čepin,
predsednik Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja



32

Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta Občine Vojnik 
(Ur. l. RS, št. 38/11) in na podlagi Pravilnika o postopkih 
za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 
50/07, 61/08, 3/13) objavlja:

RAZPIS
za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo 

malih (individualnih ali  skupinskih) čistilnih naprav za 
komunalne vode

1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih 
naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne odpadne vode 
do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE).

2. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih 
naprav za komunalne odpadne vode na območju občine 
Vojnik. Sredstva so zagotovljena v proračun za leto 2016 v 
višini do 30.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50 % vrednosti 
posamezne investicije oziroma največ do 2.000 EUR, vključno 
z DDV. Sofinancira se postavitev ene MČN za en stanovanjski 
objekt kot tudi postavitev ene MČN za več stanovanjskih 
objektov. 

b) Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo fizične 
osebe s stalnim prebivališčem v občini Vojnik.

c) Pogoji
· Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o 

skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti 
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10). 
Seznam ustreznih čistilnih naprav, ki izpolnjujejo kriterije, 
je objavljen na spletni strani http://www.gzs.si/slo/
panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005. 
Tipska MKČN mora imeti izjavo o lastnostih in učinkih 
čiščenja, 80 % glede na KPK (kemijska potreba po kisiku), 
ali MKČN, ki dosega KPK pod 200 mg/l O2 (rastlinska ČN).

· MČN mora biti na seznamu Gospodarske zbornice 
Slovenije (Zbornica komunalnega gospodarstva).

· Čiščenje komunalne odpadne vode v MČN mora biti 
skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15).

· MČN mora biti izven agromelioracij, znotraj katerih se 
predvideva izgradnja kanalizacij – pisno informacijo si 
vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod-
kanalizacija     d. o. o., Lava 2 a, Celje.

· Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisani 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov MČN, ki ni 
časovno omejen, in določiti osebo, ki bo zadolžena za 
upravljanje MČN. V primeru izgradnje skupne MČN za 
več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj 
vloge) tisti, na katerem zemljišču je MČN zgrajena.

· Objekt, za katerega se je nabavila čistilna naprava, mora 
biti legalno zgrajen.

· Upravičenec mora razpolagati z lastninsko pravico 
zemljišča, na katerem načrtuje postavitev MČN.

· Ne velja za nove gradnje, velja samo za stanovanjske 
objekte, ki so bili zgrajeni pred 10. decembrom leta 2002. 
Novogradnja po Zakonu o graditvi objektov pomeni, 

da je gradnja novega objekta izvedba del, s katerimi se 
zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in 
zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji videz.

· Lokacija postavitve mora omogočati dostop in neovirano 
praznjenje.

· Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo le 
enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isti 
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

· Do sofinanciranja je upravičena le nabava in montaža 
nove opreme.

· MČN mora biti kupljena in vgrajena v tekočem letu 
objave razpisa 2016.

· Investitor mora priložiti dokazilo o plačilu investicije o 
vgradnji MČN.

3. VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z 
zahtevanimi prilogami). Razpisana dokumentacija bo na 
razpolago od dneva objave javnega razpisa v tajništvu 
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik in na spletnih straneh 
Občine Vojnik (http://www.vojnik.si/), v rubriki občina – javna 
naročila in razpisi.

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave na 
občinskem internetnem portalu Občine Vojnik.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti 
na naslov Občina Vojnik, Referat za okolje in prostor ter 
komunalo, Keršova 8, 3212 Vojnik, do 1. 11. 2016. Prijavni 
obrazec z zahtevano dokumentacijo se odda v zaprti ovojnici 
s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE 
2016«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno 
oddane.

5. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo komisija obravnavala do 7. 
11. 2016. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni 
od odpiranja vlog pozvan, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki 
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku 8 dni, bodo zavržene. 
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril za izbor. 
Prednost bodo imele vloge z višjim številom točk. V primeru, 
da bo skupni znesek sredstev, ki bi jih lahko vlagatelji pridobili 
na podlagi razpisa, presegal znesek, ki je zato namenjen v 
proračunu za tekoče leto, se vsaki vlogi sorazmerno zniža 
odstotek sofinanciranja. V tem primeru se vlagatelje ob 
odobritvi sredstev pozove, da se izjasnijo ali bodo sredstva 
koristili ali ne. V primeru, da se določni vlagatelji odpovedo 
koriščenju sredstev, se ta sredstva razdelijo med ostale 
vlagatelje, do maksimalne višine, določene s pravilnikom
(50 % upravičenih stroškov oz. do 2.000,00 EUR).

Vloga je popolna, če vsebuje:
1) izpolnjeno izjavo lastnika nepremičnine,
2) izpolnjeno izjavo dobavitelja/izvajalca,
3) izpolnjeno izjavo o zaključku naložbe,
4) vse z razpisom in razpisno dokumentacijo 

zahtevane priloge.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 15 
dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov 
sredstev. Po izdani odločbi in predloženih dokazilih (računi, 
potrdila o plačilu računov) o končani izvedbi bo z vsakim 
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in 



33

ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo 
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 
dni od predložitve popolnega zahtevka. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena do 30. 12. 2016.

6. NADZOR IN SANKCIJE 
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja 
komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so 
predmet tega razpisa.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso porabljena za 
namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil 
druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati 
vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik 
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi 
za obdobje od dneva nakazila.

Občina Vojnik
Referat za okolje in prostor ter komunalo 

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

DA NE 

1. Nepremičnina stoji na vodo-
varstvenem območju  50 0

2. Vlagatelj rešuje čiščenje dveh ali več 
stanovanjskih objektov (PE) 30 0 

3. Objekt, za katerega se gradi MČN, je 
trajno poseljen. 30 0

Informacije v času uradnih ur:
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik

Telefon: 78 00 634 (Boštjan Švab)

IZJAVE IN OBRAZCI SO DOSTOPNI 
NA SPLETNI STRANI IN V TAJNIŠTVU OBČINE VOJNIK.

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za 
vrednotenje programov organizacij in društev na 
področju socialno-humanitarnih dejavnosti in Odloka 
o proračunu Občine Vojnik za leto 2016 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 70/15) objavlja za leto 2016

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

organizacij in društev 
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti,

ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 
proračuna za leto 2016

1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in 
društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja

Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev 
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev 
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v 
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične 
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih 
dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: 
izvajalcev). 

Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih 
na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja 
Občina Vojnik iz sredstev proračuna. 

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za 
sofinanciranje:

- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo 
kot redne programe (zakonska ali pogodbena 
obveznost);

- investicij v prostore društev.

3. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

- da imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost 
na območju občine Vojnik oziroma ne glede na 
sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno 
vključuje občane občine Vojnik;

- da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti; 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu;

- da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti 
Občine Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji 
programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 10.000,00 EUR. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter 
za dodelitev sredstev

Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen 
opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2015 
in število občanov občine Vojnik, vključenih v programe. 
Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za 
sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije:

- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje 
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov 
ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in 
izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, 
izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;

- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje 



34

z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali 
invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se 
samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje 
življenje);

- reference izvajalca – program se izvaja že daljše 
časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega 
programa že več let uspešno deluje na območju 
občine Vojnik;

- realnost programa – metode dela, strokovna 
ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo 
dosego zastavljenega cilja;

- program je namenjen pomoči družinam in 
posameznikom izven organizacije;

- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in 
druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;

- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov 
oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja 
socialnega varstva;

- sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa 
(možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega 
usposabljanja).

Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu 
do 10 točk.

Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma 
predvideno udeležbo:

a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.

Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani občine 
Vojnik.

Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem 
interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80 % 
doseženih točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2016. 

7. Razpisni rok

Rok za oddajo prijav je do vključno 18. 7. 2016. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 
11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja

Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 

interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik, ali na spletni strani www.vojnik.si;

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 
tem razpisu;

- natančen opis programov;

- poročilo porabe sredstev za leto 2015 in

- plan dela za leto 2016.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako 
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE 
DEJAVNOSTI 2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov 
prijavitelja.

9. Izid razpisa

Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel 
v roku 8 dni po roku za oddajo prijav, v prostorih Občine 
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene 
dejavnosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. 
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti 
po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije 
v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri višji svetovalki za 
družbene dejavnosti, Urški Mužar, tel. 7800-623 in 7800-640, 
e-naslov: urska@vojnik.si. 

Številka: 122-0003/2016-1
Vojnik, 26. 5. 2016

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o 
sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz 
proračuna Občine Vojnik in Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
70/15) objavlja za leto 2016 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik 
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2016

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma 
projektov drugih društev, ki ne spadajo na področje turizma, 
kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga 
društva).
 
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja 
vsebina:
- dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki ne 

spadajo v področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in 
humanitarnih dejavnosti;

- udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, 
območnih, medobčinskih prireditvah ali aktivnostih;

- izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju 
dejavnosti društva;

- prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo 
drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;

- drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko 
učinkoviti in koristni za Občino Vojnik.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Vojnik;
- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj 

eno leto pred objavo razpisa;
- da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih 
dejavnosti;

- da imajo evidenco o članstvu;
- da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo 

letna poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti 
za prihodnje leto;

- izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in na 
javnih nastopih na primeren način predstavljati Občino 
Vojnik. 

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 5.000 EUR. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter 
za dodelitev sredstev
Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se 
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

1. Sredstva za redno dejavnost društva:
- izvedba zastavljenega programa v preteklem letu, 5 točk
- izdelan program aktivnosti za tekoče leto, 5 točk 
- sodelovanje z drugimi društvi v kraju, 5 točk
- število članov:

• 10–20 članov, 5 točk
• nad 20 članov, 7 točk

2. Prireditve lokalnega značaja
- organizacija tradicionalne prireditve, 30 točk
- sodelovanje na tradicionalni prireditvi, 10 točk
- organizacija prireditve, 20 točk 

3. Projekti društva:
- projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v 

svoji dejavnosti zastopa, 20 točk
- projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za Občino 

Vojnik, 30 točk
- projekti, ki predstavljajo aktivnosti društva in Občino 

Vojnik navzven, 10 točk
   
Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v skladu 
z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih 
programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se 
izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov 
oziroma projektov, prispelih na javni razpis.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2016. 

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 18. 7. 2016. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 
11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 

interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, 
3212 Vojnik ali na spletni strani www.vojnik.si;

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem 
razpisu;

- natančen opis programov;
- poročilo o izvedbi zastavljenega programa v preteklem 

letu;
- plan dela za leto 2016;
- posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na 

prireditvah in
- dokazila o projektih.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2016«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. 
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo 
o sofinanciranju programov drugih društev po potrditvi 
predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 
v času uradnih ur obrnejo na višjo svetovalko za družbene 
dejavnosti, Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-640, e-naslov: 
urska@vojnik.si.

Številka: 1202-0001/2016-1
Vojnik, 24. 5. 2016 

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE 
ŠOLE VOJNIK V  SEZONI 2016/2017

Občina Vojnik vabi vzgojno-izobraževalne zavode, 
športna društva, klube, rekreativne skupine in vse občane 
občine Vojnik, da si za svojo športno dejavnost, v sezoni 
2016/2017, priskrbite termine za uporabo v telovadnici 
Osnovne šole Vojnik.

Vabimo vas, da predložite vlogo za uporabo prostorov, ki so 
namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, košarke, 
odbojke, badmintona, drugi različni splošni vadbi, rekreaciji) 
in športnemu plezanju.

Objekt je energetsko in prostorsko nadstandardno zasnovan, 
tako da se v njem lahko prirejajo tudi večja športna 
tekmovanja, družabne in kulturne prireditve.

SEZNAM PROSTOROV, NAMENJENIH UPORABI, IN CENIK 
ZA UPORABO

Uporabo telovadnice se iz proračuna Občine Vojnik 
sofinancira vsem društvom oziroma klubom s sedežem v 
občini Vojnik, ki izpolnjujejo pogoje 19. člena  Pravilnika o 
uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 22/2014).

1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVODI ZA IZVEDBO 
OBVEZNEGA PROGRAMA REDNE ŠOLSKE ŠPORTNE 
VZGOJE 

POVRŠINA CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica 24,00

 
2.  ZA VSA OSTALA DRUŠTVA, KLUBE IN SKUPINE IZVEN 

OBČINE VOJNIK,   DRUGE PRAVNE TER FIZIČNE OSEBE
 

POVRŠINA CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica 48,00

2/3 telovadnice 32,00

1/3  telovadnice 18,00

umetna plezalna stena + 
1/3 telovadnice 24,00

POVRŠINA: 
1/3 telovadnice

CENA (v EUR/za sezono 
od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017)

društva, 
klubi, 
skupine in 
druge pravne ter 
fizične osebe

550,00 € 
(plačilo za celo sezono)  1 X 1 ura/teden

825,00 € 
(plačilo za celo sezono) 1 X 1,5 ure/teden

1100,00 € 
(plačilo za celo sezono)  1 X 2 uri/teden

POVRŠINA: 
1/3 športno 
plezanje

CENA (v EUR/za sezono 
od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017)

društva, 
klubi, 
skupine in 
druge pravne ter 
fizične osebe

734,00 € 
(plačilo za celo sezono) 1 X 1 ura/teden

1101,00 € 
(plačilo za celo sezono) 1 X 1,5 ure/teden

1468,00 € 
(plačilo za celo sezono) 1 X 2 uri/teden

POVRŠINA: 
1/3 telovadnice

CENA ENKRATNE UPORABE 
(v EUR/uro)

društva, 
klubi, 
skupine in 
druge pravne ter 
fizične osebe

18 € (plačilo na uporabo) za 1 uro

18 € + 9 € = 27 € 
(plačilo na porabo) za 1,5 ure

18 € + 18 € = 36 € 
(plačilo na porabo) za 2 uri

Za sezonsko uporabo telovadnice se šteje obdobje 
uporabe 6 (šest) mesecev in več.

Uporaba zajema zakupljeno površino, garderobo s tuši ter 
možnost uporabe sanitarij.

Uporabo telovadnice za ŠPORTNA TEKMOVANJA se iz 
proračuna Občine Vojnik sofinancira vsem društvom oziroma 
klubom s sedežem v občini Vojnik, ki izpolnjujejo pogoje 
19. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole 
Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014). 

Uporabo telovadnice za vsako »tekmo« zajema uporabo 
celotne površine, uporabo dveh garderob s tuši ter možnost 
uporabe sanitarij. Uporaba zajema tudi delovanje semaforjev, 
ozvočenja, odprtih tribun, postavitev zapisnikarskih miz in 
stolov, možnost priklopa na internet in garderobo za sodnika.
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UPORABA TELOVADNICE ZA 
KOMERCIALNE NAMENE -  
PRIREDITVE

CENA
(v EUR/dan)

cela telovadnica 500,00

2/3 telovadnice 400,00

1/3  telovadnice 300,00

uporaba in postavitev odra 100,00

• Cena velja, če telovadnico pripravi upravljavec (položi 
zaščitne panele, postavi stol na parter), za postavitev in 
pripravo odra je dodatna postavka.

• Cena za komercialno uporabo telovadnice oziroma 
prireditve je izhodiščna in je izračunana za primer 
minimalne obremenitve.

• Cena se lahko spreminja glede na povečano obremenitev, 
na posebne karakteristike prireditve, zahtevnosti 
prireditve in druge parametre, ki bi lahko vplivali na 
obračun uporabnine telovadnice.

• Cena se določi individualno za vsakega uporabnika 
posebej v »Pogodbi o uporabi telovadnice« in se 
zaračunava po dejanski uporabi ter ne sme biti nižja od 
izhodiščne.

 DDV je vključen v ceno.

Rok za prijavo na javni razpis:

Izpolnjeno prijavo (vlogo) na javni razpis nam pošljite na 
naslov ali po faksu, najkasneje do petka, 19. 8. 2016.

Do 26. 8. 2016 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini 
oz. zasedenostjo telovadnice. S prijavitelji, ki se jim bodo 
prijavljeni termini prekrivali, bomo termine uskladili in 
nato sklenili ustrezne pogodbe o uporabi. Telovadnica bo 
predvidoma v uporabi od 1. 9. 2016.

Pogoji in priprava urnikov:

V skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o uporabi telovadnice 
Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/2014) imajo pri najemu prostorov telovadnice v uporabo 
prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

a) Vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega 
programa redne šolske športne vzgoje:
• redna športna vzgoja Osnovne šole Vojnik,
• interesne dejavnosti Osnovne šole Vojnik, 
• redna športna vzgoja drugih vzgojno-izobraževalnih ali 

vzgojno-varstvenih zavodov v občini Vojnik,
• interesne dejavnosti drugih vzgojno-izobraževalnih ali 

vzgojno- varstvenih zavodov v občini Vojnik,
• občinski programi.

b) Športna in druga društva ali zveza društev s sedežem v 
občini Vojnik:
• program, vključen v občinski letni program športa,
• razvrstitev v višjo kakovostno skupino (rangiranje 

društev),
• večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni skupini,
• funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in specifičnost 

športne panoge.

c) Drugi izvajalci programov in športnih dejavnosti:
• interesna športna vzgoja otrok in mladine,
• programi športnih društev in drugih izvajalcev,
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 

in vrhunski šport,
• vrhunski šport mladih,
• šport invalidov,
• kakovostni šport,
• športna dejavnost študentov,
• športna rekreacija.

d) Izvajalci športnih in drugih prireditev.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka upravljavec lahko:

• kateremu koli uporabniku odpove posamezne termine 
uporabe telovadnice ali prestavi na druge proste termine 
(če so takšni termini na razpolago), zaradi izvedbe športnih 
tekem, prireditev občine Vojnik ali oddaje telovadnice v 
komercialne namene, rok za odpoved terminov je 2 tedna;

• prednostno uporabo telovadnice imajo tisti, ki so jo 
uporabljali že preteklo sezono.

PRILOGA:

• VLOGA ZA UPORABO  TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE je 
dostopna na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si in  
sport.vojnik.si.  

KONTAKT IN INFORMACIJE:

Če na podlagi tega razpisa vsi termini ne bodo zasedeni, bo 
Občina Vojnik sprejemala vloge za zasedbo teh do zapolnitve 
terminov. 

Občina Vojnik
Keršova 8
3212 Vojnik

Kontaktna oseba:
Urban Podergajs
Upravitelj telovadnice OŠ Vojnik
GSM: 031 207 310 
Elektronska pošta: telovadnica.vojnik@gmail.com 
Spletna stran: sport.vojnik.si, www.vojnik.si

Št.: 6713-0001/2016-14
Vojnik, 23. 5. 2016                                                                                            

Branko Petre,
župan Občine Vojnik  
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Spoštovane občanke in občani, podjetja, ustanove!

Skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije do leta 2020, ki sta ga potrdila Vlada Republike 
Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bo 
za razvoj odprtih širokopasovnih omrežij država v naslednjih 
letih namenila nekaj več kot 72 milijonov evrov.

Sodobni globalni razvojni trendi pred nas postavljajo izziv 
razvoja družbe znanja, ki temelji na vsesplošni uporabi 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na vseh 
področjih družbenega življenja. Pri tem sta ključnega pomena 
razvoj elektronskih komunikacijskih storitev in zmogljiva 
omrežna infrastruktura elektronskih komunikacij, ki omogoča 
neoviran dostop do njih. Internet je konec prejšnjega in v 
začetku tega stoletja prodrl praktično v vse dejavnosti in 
funkcije človekovega življenja.

Zaradi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev moramo 
pripraviti Projekte za izgradnjo potrebnih širokopasovnih 
omrežij na področjih tako imenovanih sivih lis. Kot smo 
naredili že nekaj let nazaj, smo se tudi tokrat občine združile 
v konzorcij, saj imamo tako večjo možnost uspeha na javnem 
razpisu in posledično nižje stroške priprave investicijske 
dokumentacije.

Za potrebe projektiranja omrežij potrebujemo različne 
podatke in obvezni del teh je tudi anketa prebivalcev o 
potrebah po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturi. 

Spoštovani, ker je razpis praktično pred vrati, vas vljudno 
prosimo, da priloženo anketo izpolnite in nam jo vrnete v 
čim krajšem času, najkasneje do ponedeljka, 20. junija 2016. 
Anketo najdete na naši spletni strani www.vojnik.si in na 
spletni strani www.mojaobcina.si. 

Posredujete jo lahko v elektronski obliki (anketa je 
objavljena na spletnem portalu www.vojnik.si in www.
mojaobcina.si/vojnik) na naslov gospodarstvo@vojnik.si 
ali jo osebno dostavite v tajništva krajevnih skupnosti v 
Vojniku, Novi Cerkvi in na Frankolovem. 

S tem nam boste omogočili, da bodo podatki za pripravo 
načrta čim bolj natančni in bodo odraz dejanskih želja 
občanov in stanja na našem območju.

Branko Petre,
župan Občine Vojnik  

ANKETNI VPRAŠALNIK 

POTREBE PREBIVALSTVA PO ŠIROKOPASOVNI TELEKOMUNIKACIJSKI INFRASTRUKTURI

Spoštovani občani,

Občina Vojnik želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe 
dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več 
področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku itd.). 

V ta namen bi želeli preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov, 
zato vas vljudno prosimo, da izpolnite spodnjo anketo. Anketo naj izpolnjuje samo en član vsakega gospodinjstva oz. en 
predstavnik vsakega podjetja/organizacije. 

Anketa je namenjena izključno za analizo potreb uporabnikov in v nikakršni meri ni zavezujoča.

KLUB PODJETNIKOV OBČINE VOJNIK  PRISTOPNA IZJAVA O ČLANSTVU

Podpisani/a  

s stalnim prebivališčem na/v   

rojen/a dne v ,

telefonska številka ,elektronski naslov ,

zaposlen/a ,delovno mesto, ki ga opravljam ,

izjavljam, da želim postati član/ica Kluba podjetnikov Občine Vojnik, katerega namen je druženje članov, njihovo povezovanje, 

razvoj in dvig ugleda podjetništva ter dobrodelno delovanje v občini. 

Obvestila glede delovanja kluba želim prejemati po:

a) e-pošti b) po pošti na naslov: 

Kraj in datum:  

Podpis novega člana/nove članice:  

Član oziroma članica prostovoljno izstopi iz društva, če Upravnemu odboru po pošti pošlje pisno izjavo o izstopu.  Vsi navedeni osebni podatki bodo 
uporabljeni izključno za namene društva in bodo obravnavani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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1. Naselje in naslov (pri podjetjih/organizacijah še ime 
podjetja/organizacije): 
OPOMBA: ni nujno, je pa zaželeno. 

  

  

  

2. V katero skupino uporabnikov sodite?
a. Fizične osebe
b. Poslovni uporabniki 
c. Javne institucije 
d. Športne, kulturne organizacije, nevladne organizacije
e. Drugo

3. Koliko od spodaj navedenih elektronskih naprav 
uporabljate? 

a. Računalnik  
b. Pametni telefon  
c. Tablica  
d. Pametna TV (iTV – internetna TV) 

4. Na katere telekomunikacijske storitve ste trenutno 
naročeni?

a. Telefon
b. Internet
c. Televizija IP 
d. Kabelska televizija
e. Drugo: 

5. Kakšno hitrost dostopa do interneta imate trenutno 
na voljo? 

a. Od 2 do 30 Mb/s
b. Od 30 do 100 Mb/s
c. Več kot 100 Mb/s
d. Ne vem

6. Kdo je vaš trenutni ponudnik telekomunikacijskih 
storitev?

a. Telekom Slovenije
b. T2
c. Telemach
d. Simobil
e. Amis
f. Drugo (prosimo, navedite):  

7. S katerimi izmed naštetih težav pri koriščenju 
telekomunikacijskih storitev se srečujete (možnih več 
odgovorov)?

a. Počasni internetni dostop
b. Hitrost internetnega dostopa je bistveno manjša od 

obljubljene. 
c. Slika na televiziji včasih zamrzne.
d. Težave z opremo (modem, router) 
e. Vpliv vremenskih pojavov na kakovost storitve 
f. Drugo: 

8. Katerih storitev trenutno ne morete uporabljati (ker 
jih operaterji ne ponujajo ali jih ne ponujajo na vašem 
naslovu), pa bi si jih želeli (možnih več odgovorov)?

a. Dostop do interneta
b. Dostop do Interneta z visoko hitrostjo (100 Mb/s ali več)
c. Internetna telefonija
d. Internetna televizija 
e. Kabelska televizija
f. Drugo: 

9. Katere vsebine širokopasovnih storitev bi želeli 
uporabljati v prihodnosti, če bi imeli možnost? 
Obkrožite vse relevantne.

a. Delo na daljavo 
b. Telemedicina (diagnostika na daljavo)
c. Vseživljenjsko izobraževanje (izobraževanje na daljavo)
d. Storitve pametnega doma/pisarne (daljinski nadzor nad 

napravami)
e. Storitve e-uprave (volitve, davki, e-banka ipd.)
f. Videokonference z več udeleženci v visoki ločljivosti
g. Visoke ločljivosti TV
h. Internetna televizija (časovni zamik, videostoritve na 

zahtevo ipd.)
i. Storitve v oblaku 
j. Predvajanje vsebin neposredno z interneta (glasba, video, 

filmi ipd.)
k. Zabava (spletne igre, loterija in druge igre na srečo)
l. Drugo: 

10. Ali vam je pomembno, da lahko sami izberete 
ponudnika telekomunikacijskih storitev in ga po 
potrebi na enostaven način zamenjate?

a. Da
b. Ne
c. Ne vem

11. Če bi imeli možnost priključiti se na širokopasovno 
infrastrukturo s hitrostjo 100 Mb/s, ali bi se priključili? 

a. Da
b. Ne
c. Ne vem

12. Koliko ste pripravljeni kot enkratni strošek plačati za 
uporabniški širokopasovni priključek (infrastrukturo)?

a. Ne vem
b. Manj kot 100 €
c. Med 100 in 300 €
d. Med 300 in 500 €
e. Več kot 500 €
f. Nič 

13. Koliko ste pripravljeni mesečno plačati za 
širokopasovno storitev (povprečna cena trojčka – 
internet,  televizija, telefonija – je po uradnih podatkih 
AKOS 44 €)?

a. Ne vem
b. Manj kot 10 € na mesec
c. 11 €–30 € na mesec
d. 31 €–50 € na mesec
e. Več kot 50 € na mesec
f. Nič
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Gasilska zveza Vojnik-
Dobrna uspešno izvedla 
tečaja in ekskurzijo
Tekst: Breda Verbovšek, Benedikt Podergajs, foto: Stanislav Pečnik 

V GZ Vojnik-Dobrna se je pojavila potreba po dodatnem 
usposabljanju in posledično s tem po napredovanjih 
operativnih gasilcev. Poveljnik gasilske zveze Ivan Jezernik 
je odredil, da se tečaja organizacijsko in strokovno 
izpeljeta. Za vodjo tečajev je določil Bredo Verbovšek in 
za njenega pomočnika Stanislava Božnika. Po vneseni 
potrebi in razpisu programa v Vulkanu sta se v zimskem 
času izvajala dva zahtevnejša tečaja operativnih gasilcev iz 
šestih društev. Tečaj za vodjo skupine je potekal v prostorih 
PGD Frankolovo in tečaj za vodjo enote v prostorih PGD 
Dobrna.

Po uspešnem uvodnem predtestiranju znanja, udeležbi 
na teoretičnih predavanjih, obveznih praktičnih vajah, 
pripravi seminarskih nalog in po zaključnih izpitih je 21 
tečajnikov opravilo tečaj za vodjo enote in 35 tečajnikov za 
vodjo skupine. 

Po posredovanju obvezne dokazne dokumentacije 
na GZ Slovenije (dnevniki za teoretično in praktično 
usposabljanje s slikami) sta se tečaja lahko zaključila.

Za tečajnike smo pridobili potrdila in čine za 
napredovanje. Hoteli smo tudi, da se podelitev potrdil in 
činov opravi na dostojen in zgleden način. Odločili smo 
se, da tečajnike odpeljemo na strokovno ekskurzijo, na 
obisk h gasilcem in na slavnostno podelitev s kosilom. 
Odpeljali smo jih v avstrijski Lebring in obiskali avstrijsko 
gasilsko šolo in tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo. 
Poleg tečajnikov so se izleta udeležili tudi prevajalec 
Maks Lešnik, predavatelji in vodstvo GZ Vojnik-Dobrna. 
Zaključni izlet je bil 30. aprila 2016,  potekal je v prijetnem 
gasilskem vzdušju. Udeleženci obeh tečajev so obiskali 
avstrijski Lebring. Tam je ena največjih gasilskih šol v 
Avstriji. Ogledali smo si jo in prav tako prostovoljno 
gasilsko enoto v bližnjem istoimenskem kraju. Hvaležni 
smo Ivanu Jezerniku, Bredi Vrbovšek, Slavku Božniku, 
Albini Ločnikar in drugim, ki so s svojim znanjem in 
organizacijo odlično pomagali pri usposabljanju novih 
kadrov naše gasilske zveze. 

V imenu GZ Vojnik-Dobrna vsem tečajnikom še enkrat 
čestitam za uspešna napredovanja v društvih z željo, da 
bodo v svojih matičnih gasilskih društvih dobra strokovna, 
organizacijska in humanitarna pomoč. Brez »gasilskih slik« 
pa ni nobenega dogajanja med gasilci! 

Na pomoč! 

Skupna vaja vseh tečajnikov na Dobrni

V Občini Vojnik je v skladu 
z Zakonom o voznikih, za 
načrtovanje in usklajevanje 
nalog preventive in vzgoje v 
cestnem prometu na lokalni ravni, 
ustanovljen Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu.
 

Občinski sveti za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu opravljajo 
naslednje naloge: 

• ocenjujejo stanja varnosti v 
cestnem prometu na lokalni ravni; 

• predlagajo organom lokalne 
skupnosti v sprejem programe 
za varnost cestnega prometa 
in ustrezne ukrepe za njihovo 
izvajanje; 

• koordinirajo izvajanje nalog na 

podlagi programov za varnost 
cestnega prometa; 

• sodelujejo in skrbijo za izvajanje 
prometne vzgoje, dodatno 
izobraževanje in obveščanje 
udeležencev v prometu; 

• izdajajo in razširjajo prometno-
vzgojne publikacije in druga 
gradiva, pomembna za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu na 
lokalni ravni. 

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v Občini Vojnik
Tekst: Slavko Jezernik
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Iz PGD Vojnik
Tekst in foto: Barbara Suholežnik Kugler

Tudi letos so naši člani poskrbeli za 
mlaj in 21. aprila v gozdu gospoda 
Draga Goričana podrli smreko in jo 
dan kasneje pripeljali v Vojnik. Spletli 
so venec in ga spojili z vrhom. S 
pomočjo avtodvigala je bil 25. aprila 
postavljen mlaj, ki je ponosno stal ob 
križišču.

Člani in članice so se udeleževali 
svetih maš po sosednjih društvih 
v čast našemu zavetniku svetemu 
Florjanu. V nedeljo, 8. maja, je bila že 

25. tradicionalna sveta maša v cerkvi 
svetega Florjana, ki se je je udeležilo 
107 uniformiranih gasilcev našega 
in sosednjih društev ter pobratenega 
društva iz Dragomlje vasi. Pred 
gasilskim domom sta jih nagovorila 
predsednik GZ Vojnik-Dobrna 
Benedikt Podergajs in predsednik 
društva Roman Kugler. Svete maše 
se je udeležil tudi župan naše občine, 
Branko Petre, ki je prisotne nagovoril 
pred cerkvijo svetega Florjana. 
Sodelovali so godbeniki pihalne 
godbe Nova Cerkev, birmanca našega 
društva sta pri sveti maši prebrala 
berilo, predsednik GZ Vojnik-Dobrna, 

Benedikt Podergajs, in predsednik 
mladinske komisije PGD Vojnik, 
Tomaž Pekovšek, pa gasilske prošnje. 
Sveto mašo je opravil gospod Anton 
Perger. 

Veteranke so 16. maja svoji članici 
Mileni Jurgec, ki je imela 60. rojstni 
dan, pripravile svečan vodomet 
s šestimi curki. Prisotni so ji ob 
jubileju čestitali in ji zaželeli prijetno 
praznovanje. V spomin je članica 
Milena prejela spominsko plaketo in 
šopek rož. 
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Svet je letos sprejel plan dela za 
leto 2016 in posamezne prioritete, 
najpomembnejše so: 

• izgradnja kolesarskih stez na 
celotnem območju občine 
(dolgoročni plan); 

• izgradnja pločnikov za pešce 
na celotnem področju občine 
(dolgoročni plan); 

• izgradnja manjkajočih avtobusnih 
postaj z ustrezno prometno 
signalizacijo in odpravo 
pomanjkljivosti, na katere 
opozarjajo državni organi; 

• označevanje obstoječih prehodov 
za pešce; 

• skrb za varne šolske poti v 
KS Vojnik, Nova Cerkev in 
Frankolovo; 

• redna skrb za zamenjavo 
dotrajanih prometnih znakov in 
ogledal na področju lokalnih cest 
in javnih poti. 

  
Za povečanje varnosti v cestnem 
prometu smo postavili opozorilne 
varnostne table Intermatic (VI 
VOZITE), ki opozarjajo na hitrost 
vožnje skozi center Vojnika, Nove 

Cerkve in Frankolovega. Za izboljšanje 
kakovosti izvajanja opravljanja 
kolesarskih izpitov in vključevanje 
šoloobveznih otrok v cestni promet 
je SPV podal pobudo za nakup 
spretnostnega poligona, ki ga bodo 
lahko uporabljale vse osnovne šole v 
občini Vojnik. 
  
Svet je obravnaval in v celoti potrdil 
Oceno izvajanja občinskega programa 
varnosti Občine Vojnik za leto 2015 
ter cilje delovanja občinskih redarjev v 
letu 2016. 
  
Na Svet so bile podane pobude 
krajanov, župana in drugih 
uporabnikov regionalne ceste 
Slovenske Konjice–Frankolovo–
Vojnik–Celje, da se v primeru 
zapore na avtocesti pri preusmeritvi 
prometa na regionalno cesto zadržijo 
tovorna vozila na avtocesti, dokler se 
kapacitete ne zapolnijo. V primeru 
prometnih nesreč in preusmeritvi 
prometa na regionalno cesto prihaja 
do velikih zastojev in neprekinjene 
kolone od Slovenskih Konjic do Celja 
in je tako nemogoče vklapljanje s 

stranskih cest na regionalno. Zaradi 
povečanega prometa in neprimernosti 
vozil prihaja tudi do povečanega 
onesnaževanja zraka, saj poteka 
cesta neposredno skozi središče 
kraja. Zaradi tovornega prometa 
prihaja do velikih poškodb na vozišču 
in okoliških stavbah, prav tako pa 
povečan promet predstavlja veliko 
nevarnost za občane. Svet je podal 
predlog, da se, skupaj s Svetom za 
preventivo Občine Konjice, Zreče 
in Celje, začne postopek pri DARS 
in Ministrstvu za promet glede 
preusmeritve tovornih vozil na 
regionalno cesto in rešitev nastale 
problematike. 
  
Svet sodeluje tudi z Agencijo 
Republike Slovenije za varnost v 
prometu, ki z akcijami na nacionalni 
ravni skrbi za varnost v prometu. V 
okviru akcije Kolesarji je občinsko 
redarstvo v mesecu maju izvajalo 
kontrole pri uporabi čelade otrok 
in vzporedni vožnji ter vožnji v 
nasprotno smer. 

Gasilci pred cerkvijo sv. Florjana Zahvala ob osebnem prazniku za minulo delo (foto: Jurij Rezar)
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Kajuhi so najboljši
Karli Blazinšek: »Organizirali smo tradicionalni blagoslov 
padal, ki se ga je poleg domačinov udeležilo precej 
padalcev iz raznih krajev Slovenije, Avstrije in BiH. 
Udeležili smo se tudi pomladanske očiščevalne akcije 
na Frankolovem in uredili start na Konjiški gori, ki je 
registriran na nivoju Zveze za prosto letenje Slovenije. V 
oktobru smo organizirali jesenski piknik pri svoji brunarici 
ob bazenu na Frankolovem. Redno jo vzdržujemo, prav 
tako tudi klubski kombi. Člani DJP Kajuh smo se udeležili 
prireditev v drugih sosednjih klubih. V letu 2015 smo leteli 
približno 600 ur, naredili okoli 700 startov. Preleteli smo 
7.550 km zračne razdalje. Za najdaljši prelet na domačem 
terenu je Dušan Orož prejel zlatega kajuha, poleg tega 
pa še številna druga priznanja. Uspešni so bili tudi Boris 
Podjavoršek, Matjaž Šajtegel, Uroš Detiček, Domen 
Jevšenak in številni drugi člani.«
Tekst in foto: Slavko Kok

Pikado malo drugače
Že večkrat smo se prepričali, da je druženje med 
člani sorodnih društev prijetno. Tokrat smo se družili 
s člani MDSS Celje, ki so navdušeno sprejeli idejo o 
tekmi v pikadu. Že ob prihodu smo se počutili kot zelo 
»pomembni« športniki. Prijazni športniki MDSS so nas 
pospremili v njihove skupne prostore, člani MDDI Celje 
pa smo se radovedno spraševali, kako bo to tekmovanje 
potekalo. Nadeli smo si očala in za trenutek smo bili 
v polni temi. »Tema, o, hudo! Tema je nepopisno slab 
občutek.« Hvala, spoštovani športniki, da ste nas sprejeli 
medse in nam omogočili športni dan preživeti z vami, 
ki živite življenje, ki se marsikomu zdi nemogoče, vam 
pa vsakdanje, lepo, neprecenljivo. Hvala vam, dragi in 
spoštovani prijatelji MDSS Celje in hvala županu Branku 
Petretu.
Tekst in foto: Dragica Mirnik

Vojniški uPokojenci na letnem zboru
Na letnem občnem zboru Društva upokojencev Vojnik 
so 30. marca pregledali svoje delo v preteklem letu in se 
za dolgoletno delo zahvalili dosedanjemu predsedniku 
Ivanu Robačerju. Društvo upokojencev šteje 924 članov, ki 
delujejo v različnih sekcijah: pohodniška, strelska, rusko 
kegljanje, komorni mešani pevski zbor, socialna. Na njihov 
program dela je vplivalo materialno stanje članov, ki je 
neugodno. Upokojenci se družijo na izletih, srečujejo ob 
jubilejih in drugih srečanjih.
Tekst in foto: Lea Sreš

zbor članoV združenja borceV za Vrednote 
nob VojniK-Dobrna
Aktivnosti društva so izjemne, od raznih prireditev na 
širšem področju posvečene NOB, komemoracij ob prvem 
novembru, spominskih slovesnosti, iskanja in ohranjanja 
zgodovinskih resnic, zelo lepa gesta pa je ob koncu leta, 
ko obiščejo bolne in starejše nad 80 let. Treba je poudariti, 
da združenje, ob materialni podpori občin, prav tako skrbi 
za spominska obeležja in grobišča iz NOB. V razpravi je 
bilo podano mnenje, s katerim so se udeleženci vsekakor 
strinjali; in sicer je prisotna želja po večjem sodelovanju 
z osnovnimi šolami, saj so prav otroci in mladina tista 
skupina, kjer je treba začeti z aktivnim seznanjanjem 
vrednot NOB in širitvijo zavesti o pomenu tovarištva. Tako 
se bodo vrednote ohranjale in predajale iz roda v rod.
Tekst: Dragica Jezernik, foto: Samo Kunej

F O T O  
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z razstaVe ikon gregorja 
otmarja rettingerja
V okviru civilne iniciative Prebudimo 
Slovenijo so v Katoliškem društvu Ivan 
Šopar iz Vojnika kot soorganizatorji 
pripravili sklop prireditev, ki so bile 
zanimive za vse. Odprtje razstave 
ikon Gregorja Otmarja Rettingerja iz 
Domžal je bilo slovesno, sodelovali 
so Štajerski rogisti iz Nove Cerkve in 
pevci Moškega pevskega zbora France 
Prešeren iz Vojnika. Avtor je predstavil 
tehniko izdelave ikon, razstavljena 
dela in pojasnil, kaj so ikone. Predstavil 
je svojo življenjsko in umetniško pot. 
Tekst in foto: Lea Sreš

asfaltirano Parkirišče
Vojniško parkirišče je dobilo novo, 
lepo podobo. Prostor je s klančinami 
dostopen tudi invalidom, dostop 
tovornim vozilom je onemogočen, 
zasaditev pa obeta v prihodnosti 
lep park. V dneh, ko parkirišče ni 
zasedeno, so si ga prisvojili otroci z 
rolkami in kotalkami.
Tekst in foto: Lea Sreš

s srcem na kolo 
MIK-ovi kolesarji so odvrteli pedala 
540 kilometrov dolge petdnevne 
etape od Murske Sobote do Izole, 
z namenom omogočiti brezplačne 
počitnice za 200 otrok. Za projekt 
MIK-ove karavane otroškega smeha, 
ki poteka že deset let zapored, je 
letošnje leto velika prelomnica. 
Kolesarji so za vsak prevoženi 
kilometer donirali v sklad, tako da 
bodo otroci že v prvi polovici julija 
uživali morske radosti. V torek, 26. 
aprila, so s slavnostnim sprejemom 
pričakali kolesarje na sedežu podjetja 
in ob tej priložnosti nazdravili tudi 
generalnemu direktorju Franciju 
Pliberšku, ki je praznoval 50-letnico. 
Iskrene čestitke.
Tekst in foto: Mojca Škoberne

tečaj Peke PeciVa 
V mesecu aprilu smo v Društvu 
podeželskih žena Meta organizirale 
tečaj peke drobnega peciva v Šolskem 
centru Šentjur pod vodstvom 
mentorice ge. Elizabete Paska Selić. 
Tečaja se nas je udeležilo 23 članic 
v dveh skupinah. Predstavili so nam 
izdelavo nekaj vrst drobnega peciva 
od izdelave do peke, ki smo ga za 
pokušino lahko odnesle domov. 
Škoda, ker čas ob sladkih dobrotah 
tako hitro mine, smo pa domov odšle 
vesele in z nekaj novimi izkušnjami.
Tekst: Irena Šelih, foto: Lea Sreš

fotografska razstaVa mitje 
rošerja V Prostorih občine 
VojniK
V Občini Vojnik smo letos ponovno 
obnovili razstavni prostor na 
stopnišču. Fotografska razstava 
»Utrinki« zajema posamezne trenutke, 
ujete v fotografski objektiv. Razstavo 
je pripravil fotograf Mitja Rošer. Na 
fotografijah tako lahko opazimo 
prepletanje različnih kultur sveta. 
Popotniško zgodbo avtorja povezuje 
raznolikost in igrivost ujetih trenutkov 
skozi objektiv fotoaparata. Avtorjeva 
ustvarjalnost temelji predvsem 
v momentu ujetem dogodku, ki 
pripoveduje zanimivo zgodbo tako, 
da si lahko vsak opazovalec ustvari 
lastno zgodbo.
Tekst in foto: Adrijana Molan

F O T O  
V R T I N E C

krajevNa skuPNOst 

vOjNIk 
PrazNuje

Krajevna skupnost Vojnik vabi na 
kulturno prireditev s podelitvijo 
krajevnih priznanj, ki bo v 

petek,  

17. junija 2016, 

ob 19. uri 

v kulturnem domu vojnik. 

Vašega obiska bomo veseli na tej 
in tudi na drugih prireditvah, ki 
jih za vas pripravljajo društva. 

  

Iskrene čestitke ob krajevnem 
prazniku. 

  Lidija eler jazbinšek, 

predsednica sveta ks vojnik
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mlaji in budnice Po 
krajeVnih skuPnostih
Praznični dnevi, ki so se začeli s 27. 
aprilom, ko smo praznovali dan upora 
proti okupatorju in se nadaljevali s 
praznikom dela, so bili prosti dnevi 
za večino občanov. Vsa prostovoljna 
gasilska društva v Občini Vojnik so 
s svojimi gasilci postavila mlaje, ki 
so praznično polepšali naša središča 
krajevnih skupnosti. Na predvečer 
praznika dela so po vzpetinah 
zagoreli kresovi. Na prvomajsko jutro 
so godbeniki KUD godba na pihala 
zaigrali budnice v Vojniku, Socki, 
Lembergu in v Novi Cerkvi. Hvala 
vsem tistim občanom, ki ste tudi ob 
teh praznikih izobesili zastavo.
Tekst in foto: Lea Sreš

FlorjanoVo pri nas na 
konjskem
Leto je naokoli in pri nas so se oglasili 
častilci sv. Florjana – naši pevci, ki 
ohranjajo tradicijo petja od hiše do 
hiše. Čeprav v pesmi prosijo za kruh, 
klobaso in jajca, pa tudi kakšnega 
beliča se ne branijo, ni to osnovni 
namen. So prijetni fantje z vasi, ki se 
vsako leto zberejo in nam popestrijo 
dan pred godovanjem sv. Florjana, ki 
je naš gasilski zavetnik. Naj še mnogo 
let prihajajo in obljubimo, da od hiše 
ne bodo odhajali praznih rok. Bravo 
fantje!
Tekst in foto: Franc Lebič

gasilci so PraznoVali sV. 
Florjana
Sv. Florijan, ki je umrl leta 304 in 
sodi pa med najbolj čaščene ljudske 
svetnike, goduje 4. maja. Na mnogih 
pročeljih gasilskih domov vidimo 
podobo ali kip rimskega častnika s 
čelado ter vedrom, ko gasi gorečo 
hišo ali vas. Svetega Florijana so si za 
zavetnika izbrali gasilci in se mu še 
danes, na njegov god, priporočajo. 
Tudi v naših prostovoljnih gasilskih 
društvih so se spomnili svojega 
patrona in pripravili svete maše. Mašo 
v Novi Cerkvi sta darovala mariborski 
nadškof msgr. mag. Alojz Cvikl in 
dekan g. Alojz Vicman.
Tekst in foto: Jurij Rezar

deloVna akcija društVa 
talon na kmetiji hilde goršek
Konec februarja smo imeli člani 
Društva Talon občni zbor na kmetiji 
Hilde Goršek in takrat je omenila, da 
ima veliko orehov. Odločili smo se, 
da ji pomagamo pri trenju in čiščenju. 
Zbrali smo se dva popoldneva in 
ob prijetnem druženju in Hildinih 
dobrotah strli in očistili skoraj 100 kg 
orehov. Hvala, draga Hilda, za tvoj 
trud in dobrote, ki nam poklanjaš, 
za prijazen nasmeh in tvoje besede: 
»Povej, kdaj in kaj potrebuješ.« Bilo 
nam je v veliko zadovoljstvo, da smo 
tudi mi lahko nekaj naredili za svojo 
častno članico, Hildo Goršek.
Tekst: Nada Kužner, foto: JaMMa

redna izPoPolnjeVanja 
VodnikoV markacistoV Pd 
VojniK
V okviru Meddruštvenega odbora 
planinskih društev Savinjske 
je med 22. in 24. aprilom v 
Planinskem domu na Boču potekalo 
izpopolnjevanje za vodnike PZS v 
kopnih razmerah. V dveh skupinah 
se je izpopolnjevanja udeležilo 43 
udeležencev s kategorijami A, B in 
C, med njimi tudi vojniški vodniki; 
in sicer Martina Ošlak, Franc Grum 
in Ivan Muzelj. Gre za strokovno 
izpopolnjevanje, ki se ga vodniki 
redno udeležujejo. S tem potrjujejo 
licenco, ki je zakonsko določena. 
Vodniška dejavnost, vodništvo 
zajema načrtovanje, organiziranje in 
strokovno ter varno vodenje izletov, 
pohodov, tur, planinskih taborov, 
tekmovanj, vzgojno-izobraževalnih 
akcij in planinskih usposabljanj ali 
samo udeležbo pri naštetih oblikah 
dejavnosti. Naši markacisti: Franci 
Kmetec, Rajko Sentočnik, Miro 
Gorečan, Stanislav Brecl, Vidko 
Blazinšek, Martin Klančnik uspešno 
opravljajo tovrstna izobraževanja in 
potrjevanja licenc.
Tekst: Zvonka Grum, foto: Sreč Sentočnik

varen prevzem
azBestnih odpadkov
v Bukovžlaku
Strokovno ravnanje z odpadki

Podjetje Simbio nas je obvestilo 
o spremembah pri ravnanju ob 
prevzemu azbestnih odpadkov.  
Odslej vse odpadke iz azbesta 
odložimo v Bukovžlaku.

Vse informacije: 
Tadej Ferlež ( 03 425 64 27) 
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moški zbor, kaPo dol!
Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik je na 
sobotnem večeru, na katerem je proslavil svojo 80-letnico 
delovanja (gre za najstarejši zborovski sestav v celi občini in 
širše), znova postregel z mnogimi »sladkorčki«. Že tako na 
vsakem letnem koncertu pokažejo, da so sposobni odlično 
zapeti tako šaljive, ljudske kot tudi zelo zahtevne umetne 
pesmi, tokrat pa so večer kronali s povabilom nekdanjih 
zborovodij, ki so nekoč sodelovali z zborom, in z gosti, s 
katerimi jih veže prisrčno prijateljstvo. Tudi za voditeljski 
presežek so poskrbeli, saj je večer povezoval priljubljeni 
radijski voditelj Jure Sešek. Glavnina del, da je večer znova 
lepo uspel, gre pripisat predsedniku zbora Franciju Korošcu, 
»skrite sive eminence« zbora pa so še Marjan Adamič (pevec 
in korepetitor, ki je zboru zvest že 50 let), Marjan Žlaus, 
Benedikt Podergajs ter Rafael Brance. Med nepogrešljive 
glasove zbora sodi odlični basist Vinko Dobovičnik, ki 
je zborovskemu petju zvest najdlje – celih 62 let, zboru 
najdlje zvesti sloviti tenorist Štefan Mauh pa s kar 52 leti 
prepevanja v zboru. Vse glasove, kot tudi karakterje, že 23 
let odlično povezuje edinstvena Emilija Kladnik Sorčan, ki 
je tokrat s svojimi fanti zapela tudi solo. Ja, pevci so svoj 
jubilej res več kot odlično zabeležili. 
Tekst: Rozmari Petek, foto: Lea Sreš 

meta na ekskurziji
V soboto, 21. maja 2016, smo se članice Društva podeželskih 
žena Meta udeležile ekskurzije v Trento, Bovec in Planico.
V jutranjih urah smo se odpeljale iz Vojnika in z manjšim 
postankom za kavico pot nadaljevale preko Vršiča. Kmalu 
se nam je pridružila vodička, nas popeljala do izvira Soče, 
ogledale smo si tudi cerkev Marije Lavretanske, kjer je kip 
črne Marije. Predstavila nam je zgodovino rudarjenja v 
Trenti. Ogledale smo si botanični vrt Juliana in korita reke 
Soče. V Bovcu smo videle še Stergulčevo muzejsko zbirko 
in trgovinico z izdelki iz ovčje volne. Po odlični bovški 
sladici smo se od vodičke poslovile. Pot se je nadaljevala v 
Planico, kjer nas je nova vodička popeljala skozi skakalni 
nordijski center. Predstavila nam je zgodovino Planice in za 
popestritev je sledila vožnja s sedežnico do vrha vzletišča 
skakalnice, ki je za nekatere članice predstavljala pravo 
doživetje. Nato smo se odpravile do Krajnske Gore, kjer 
smo imele pozno kosilo in se v poznih večernih urah vrnile 
domov.
Tekst: Irena Šelih, foto: Irena Šelih, Majda Brežnik

daVid dobrotinšek z ekiPo na tekmoVanju 
izgradnje jeklenega mostu osVojil drugo 
mesto  
David Dobrotinšek je z ekipo še petih mariborskih 
študentov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo 
in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM) na 
mednarodnem tekmovanju izgradnje jeklenega mostu 
(DE & CO) v Carigradu v Turčiji osvojil drugo mesto. Pri 
105 kg, 102 elementih in 174 vijakih je bila nujno potrebna 
dobra strateška priprava. Na tekmovanju so most sestavili 
v 19 minutah, kar je bil tudi najboljši čas tekmovanja, in 
ga obremenili z maso 1000 kg, po metu kovanca pa na 
izžrebani četrtini mostu še z maso 250 kg. Poves njihovega 
mostu je pri tej obremenitvi znašal 6,4 mm, kar jim je za las 
onemogočilo zmago.
Tekst: Maja Dobrotinšek, foto: osebni arhiv

mddi celje obeležilo sVetoVni dan 
hiPertenzije
Visok krvni tlak ali arterijska hipertenzija je pomemben 
dejavnik za razvoj srčno-žilnih bolezni, kot so možganska 
kap, srčno popuščanje, miokardni infarkt, nenadna srčna 
smrt, demenca, ledvične bolezni in drugo. Višji, kot je krvni 
tlak, večje je tveganje. Pri hipertenziji je potrebno redno 
jemanje predpisanih zdravil in nujno upoštevanje navodil 
zdravnika. Pri merjenju krvnega tlaka doma ali s 24-urnim 
spremljanjem velja, da je arterijska hipertenzija prisotna že, 
če je krvni tlak enak ali višji kot 135/85 mm Hg.
Tekst: Željka Vovk, Dragica Mirnik, foto: Dragica Mirnik
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noVo VodstVo kud noVa cerkeV
Peter Selčan je prevzel krmilo v KUD Nova Cerkev. V prvih 
dneh aprila 2016 je namreč KUD Nova Cerkev dobilo novo 
vodstvo. Stari člani so po dolgoletnem delu prepustili delo 
mlajšim. V nov odbor so bili predlagani in soglasno izvoljeni 
Peter Selčan, predsednik, Jaka Krajnc, podpredsednik, 
Tadej Zagrušovcem, tajnik, Silva Štravs, blagajničarka in 
člana Janja Belej in Rok Kadilnik. Župan Branko Petre in 
Slavko Jezernik sta se članom zahvalila za preteklo delo. 
Župan jim je obljubil pomoč pri pripravi novega statuta 
in jim zaželel veliko ustvarjalnega dela tudi pod novim 
vodstvom. Želja vseh v kraju je, da kulturno-umetniško 
društvo živi, se razvija in širi kulturo.
Tekst: Lea Sreš, foto: Rok Kadilnik

aktiVni člani Planinskega društVa Vojnik 
Planinci smo bili aktivni in se udeležili več dogodkov. Izvedli 
smo delovno akcijo, ki je bila namenjena ozaveščanju o 
ohranjanju čiste in lepe narave našim zanamcem, in se tudi 
letos zbrali na aprilski delovni akciji v sklopu Občine Vojnik. 
Bili smo  na Trakoščanu in Ravni gori.  Tradicionalni planinski 
pohod na Kunigundo je bil v nedeljo, 24. aprila, ko smo, kljub 
mrzlemu jutru in za nas nič lepi in spodbudni vremenski 
napovedi, izpeljali 23. tradicionalni pohod iz Vojnika na 
Kunigundo. Prisrčni pozdravi vztrajnih in vsakoletnih 
planinskih prijateljev, znancev ter stiski rok so bili to jutro 
popotnica pohodu. Kaj načrtujemo? Srečanje planincev S 
MDO (25. maj 2016),  pohod Vojnik–Uršula nad Dramljami 
(11. junij 2016), srečanje planincev PZS (18. junij 2016), 
Begunjščica (junij).
Tekst: Zvonka Grum, foto: Srečko Sentočnik

dobrodelnega tekača sPrejeli sorodniki na 
frankoloVem
Ljubiteljski ultramaratonec Ambrož Jakop iz Logatca zase 
hudomušno trdi: »Tečem, ker se mi ne da hoditi.« V dneh 
od 29. aprila do 1. maja letos je v treh etapah pretekel 
slovensko diagonalo od Hodoša do Sečovelj v dolžini 375 
km. Ni naključje, da je med tekom za eno svojih postojank 
izbral tudi družino Jošt (po domače Zimerlove) v Verpetah 
pri Frankolovem. Tukaj se je rodil njegov dedek Rudolf 
Jakop. Zbralo se je lepo število Ambroževih sorodnikov 
in krajanov, ki so, poleg predsednika KS Dušana Horvata, 
tekača velikodušno sprejeli, primaknili nekaj evrov in na 
kratko poklepetali. Tokrat ni tekel le za lastno zadovoljstvo, 
ampak je na vsej trasi zbiral prostovoljne prispevke z 
namenom, da bi lahko otrokom s posebnimi potrebami 
omogočil počitnice na morju.
Tekst in foto: Sonja Jakop

mali Pariz V noVi cerkVi
Turnir je organiziralo novoustanovljeno Športno društvo 
Mali Pariz iz Nove Cerkve, ki je kljub malemu številu 
članov vrhunsko izpeljalo tekmovanje. Igrišče v Novi 
Cerkvi je bilo lepo urejeno; pripravljeno in opremljeno 
z novimi mrežami za gole ter seveda novo razsvetljavo. 
Nastopile so ekipe iz domače okolice in iz drugih predelov 
Slovenije. Med odmevnejšimi so bile: ekipa Loke, Šargi iz 
Celja, ekipa Pisanih iz Velenja in AI Avtohiša iz Ljubljane, 
ki je bila tudi najboljša. Anžetu Kraljiču pa seveda hvala 
za pomoč pri organizacijskem odboru in dosežen uspeh z 
osvojitvijo 1. mesta v prvi slovenski ligi malega nogometa z 
ekipo Proen iz Maribora ter za osvojeno pokalno lovoriko, 
ki je potekala vzporedno. Prav Anže je bil pobudnik tega 
tekmovanja in promotor. Zahvaljujem se vsem sponzorjem 
in dobrim krajanom, Občini Vojnik, PGD Nova Cerkev in 
KS Nova Cerkev ter seveda Slavku Jezerniku za pomoč pri 
organizaciji.
Tekst in foto: Jurij Jakop
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Premagali smo Veliki gnoj
Tudi letos smo skavti Rakove Steze 
1 obeležili Dan zemlje s čistilno 
akcijo. Letošnja izbira je bil že dolgo 
nedotaknjen del potoka Tesnica, kjer 
je smeti kar mrgolelo. Že na vse zgodaj 
smo 17. aprila začeli s svojim delom. 
Skupaj smo najprej spoznali Velikega 
gnoja, ki nas je spodbudil k smetenju. 
Vendar skavt spoštuje naravo in v njej 
vidi božje delo, zato smo se vprašali, 
kaj vse nam je bog podaril, da bi 
polepšal planet. Delo je potekalo hitro 
in učinkovito, zato nam je minilo hitro 
kot igra. Kot znamenitost potoka smo 
označili banjo, ki smo jo s pomočjo 
svojih fantov »rešili« iz narave. Seveda 
pa ni šlo brez mokrih hlač, nogavic in 
škornjev. Delo smo opravili uspešno, 
za kar gre zahvala tudi gasilcem PGD 
Frankolovo, ki so nam priskočili na 
pomoč pri odvažanju smeti.
Tekst: Barbara Tadina/Odločna lisica, foto: 
Katarina Tadina

Veter V laseh – s šPortom 
Proti zasVojenosti
Vseslovensko športno-družbena akcija 
Veter v laseh se je letos prvič v občini 
Vojnik predstavila z namenom: s 
športom proti zasvojenosti. Dogodek je 
potekal 21. maja 2016 na igriščih pred 
OŠ Vojnik. Z dogodkom smo želeli 
povezati otroke in njihove družine in 
jih opomniti, kako na zdrav in zabaven 
način preživljati prosti čas.
Pri akciji so nam bili v veliko pomoč 
lokalna društva Dobra volja, Most 
mladih in posamezniki, ki so nam 
pomagali pri organizaciji in izvedbi 
programa. Športno druženje, ki je 
zajemalo košarko, tenis, rolanje, 
judo, družabne igre in ples, smo v 
Medgeneracijskem centru Kamrica 
popestrili še s kreativno delavnico, 
ker smo kuharsko ustvarjanje začinili 
z jagodami, saj so med otroki tako 
priljubljen sadež. S plesom se je 
predstavila plesna šola Flamenco 
Celje, ki so predstavili hip hop za 
mlade in mlade po srcu.
Tekst in foto: Adrijana Molan

usPešen dan za strelsko 
društVo
V nedeljo, 8. maja 2016, smo se 
strelci Strelskega društva bratov 
Dobrotinškov odpravili v Dolič na 2. 
kolo lige sosednjih društev v streljanju 
z malokalibrskimi puškami, ki se ga 
vsako leto udeležimo. Dosegli smo 3. 
mesto ekipno; ekipa Vojnik I v postavi 
Petra Pihlerja, Matjaža Žgajnerja in 
Janeza Pintarja. Člani ekipe Vojnik II, 
v postavi Franca Lebiča, Jerneja Obada 
in Saške Nerat, malce zaostajamo, 
vendar se vseeno trudimo dosegati čim 
boljše rezultate. Saška Nerat je prejela 
srebro v ženski konkurenci. Vsem 
predstavnikom se v svojem in imenu 
društva zahvaljujem za udeležbo, trud 
in vam čestitam za dosežen rezultat. 
Naj se ob tej priložnosti tudi sam 
pohvalim, ker mi je uspela »najboljša 
tarča« v streljanju do sedaj; in sicer 91 
točk od 100. 
Tekst in foto: Franc Lebič

F
O

T
O

  
V

R
T

IN
E

C

BRATJE IZ OPLOTNICE
ZAKA PA NE
ŠTRAJK
VIHAR
DOLENJSKI ZVOKI
NAVEZA
M.J.A.V.
KATRCA
POSKOČNI MUZIKANTI
LUNCA
VRT
MLADI KORENJAKI
ANS. SIMONA GAJŠKA

MAJA ODERLAP
WERNER
DONAČKA
NAVIHANKE
VESELI SVATJE
POGUM
KLATEŽI
VIKEND
NOVI SPOMINI
VESELI DOLENJCI
NINO
EXTRA KVINTET
JODLAR LOJZ

VODITELJICA:
Klavdija Winder

Vojnik, 19. 6. 2016, od 14. ure
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Petje s tradicijo 
Tradicija srečanj pevskih zborov 
OŠ Vojnik, ki je letos že osmič 
zaporedoma potekala v dvorani POŠ 
Nova Cerkev, je nastala iz zamisli, 
da bi se enkrat letno na skupni reviji 
predstavili vsi zbori šole. Na odru je 
letos nastopilo osem zborov, od tega 
šest otroških, ženski in mladinski zbor. 
V programu zborov so prevladovale 
slovenske pesmi. Skupne pesmi na 
koncertu Zapoj z menoj so zazvenele 
iz grl 250 pevcev združenega 
pevskega zbora. Pevci Mladinskega 
pevskega zbora z zborovodkinjo 
Emilijo Kladnik Sorčan so prepevali 
tudi v večernem delu medobčinske 
revije Pesemca. 

Sodelovanje na Evropski vasi 
Po številu sodelujočih gre za največji 
projekt, v katerem skupaj z drugimi 
osnovnimi in srednjimi šolami regije 
že vrsto let sodeluje tudi naša šola. V 
letošnjem projektu smo se seznanjali 
z deželo sonca, morja, skalnatih 
pečin in arhitekturne dediščine. Na 
zaključni prireditvi v Celju je naša 
šola Malto predstavila na stojnici z 
izdelki, ki so značilni za to deželo ter z 
malteškim plesom s košarami. 
  
Zbiralne akcije 
Z zbiralnimi akcijami seznanjamo 
in ozaveščamo učenke in učence, da 

ob zbiranju pomembno pripomorejo 
k ohranjanju okolja, saj obstaja 
veliko predmetov, materialov, ki 
jih s pravilnim ločevanjem lahko 
predelamo ali pa uporabimo za 
nove izdelke. Zbiralne akcije 
papirja že mnogo let zaporedoma 
uspešno, mesečno potekajo na šoli. V 
ekokotičkih so postavljeni tudi koši za 
baterije, zamaške, kartuše, tonerje in 
trakove. Z zbiranjem marsikateremu 
odpadku onemogočimo, da bi 
bil odvržen v naravo. V mesecu 
aprilu se je OŠ Vojnik pridružila 
vseslovenskemu okoljsko 
humanitarnemu projektu, v katerem 
smo zbirali izpraznjene in stisnjene 
plastenke z namenom nakupa novega 
inkubatorja za porodnišnico Kranj. 
Učence smo seznanili tudi s pomenom 
pravilnega odlaganja izrabljenih 
mobilnih telefonov in se vključili v 
njihovo zbiranje. 
  
Dan Zemlje 
Praznik Zemlje so na POŠ Socka in 
Nova Cerkev obeležili z zasaditvijo 
pisanih, naravi prijaznih lončkov 
z medonosnimi in zdravilnimi 
rastlinami. Zasaditve so opravili ob 
pomoči članov TD Nova Cerkev in 
Mihe Sreša. 
Četrtošolci OŠ Vojnik so dan Zemlje 
preživeli v družbi članov LD Vojnik, ki 
so jim predstavili pomen ohranjanja 

naravnega okolja kot temeljnega 
dejavnika pestrosti živalskih in 
rastlinskih vrst v povezavi z zdravim 
in kakovostnim življenjem ljudi. 
  
Planinci 
Planinski pohodi, priprave nanj in 
prihod na vrh zastavljenega cilja so 
za mlade planince posebno doživetje. 
Planinski pohod na Veliko planino je 
združil POŠ Socka in Nova Cerkev. 
Učenci obeh šol so na planinski pohod 
povabili tudi starše, stare starše ter 
brate in sestre. Skupaj so doživeli 
prijetno planinsko izkušnjo, tudi 
zaradi sodelovanja članov PD Vojnik. 
Učenci razredne stopnje matične 
šole pa so se z vlakom odpeljali v 
Laško, od koder so se odpravili na 776 
metrov visok vrh Šmohorja. Po malici 
so osvojili še Malič in z razglednega 
stolpa opazovali sosednje hribe. 
Morda kateri izmed njih postane cilj 
njihovega naslednjega planinskega 
podviga.

V objemu narcis
Ida Grobelnik: “Planinci POŠ Nova 
Cerkev in Socka skupaj z vodniki 
PD Vojnik smo sledili pesmi Toneta 
Pavčka (Ko hodiš, pojdi zmeraj do 
konca). Poskušali smo znova in 
znova, saj nam je vreme vse od prve 
majske sobote pošteno nagajalo. A 
vztrajnost je bila poplačana. Skupaj 

oSnovna 
šola voJniK
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Benedikt Podergajs, Igor Fenko, Lea Sreš,
Milena Jurgec, Ida Grobelnik

Dogodki povezani s tradicijo Na Veliki planini 

Zapoj z menoj V objemu narcis 
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s starši, dedki, babicami smo se 
povzpeli na Golico, kraljico narcis, 
ki se nam je predstavila v vsej svoji 
lepoti. Poleg čudovitega sončnega 
dneva smo doživeli lep pogled na 
zahodne Karavanke, del Julijskih 
Alp s Triglavom in sosednjo Avstrijo. 
Golica nas je očarala! Otroci, starši 
in mentorice planinskega krožka 
obeh šol se vodnikoma in vodnici, 
Benu Podergajsu, Mirku Blazinšku 
in Hermini Stipčič, zahvaljujemo za 
vodenje in podarjen čas. Prav oni 
so »krivi«, da smo na šoli skoraj že 
vsi planinci in prav oni so poskrbeli 
za prave medgeneracijske izlete, 
kakršnih do sedaj še nismo izvajali. To 
so prijetna in zabavna druženja, ki se 
jih zelo veselimo. Živimo naglo. Naša 
vsakdanja igra se imenuje »dajmo, 
dajmo …«. Gore pa počivajo nad 
tem, nenehno priganjajočim svetom. 
Planinski pozdrav do naslednjega 
pohoda v novem šolskem letu!” 
   
Noč branja za učence od 6 do 9. 
razreda 
Skrivnostni ples črk in besed, ki v 
pravem zaporedju pripovedujejo 
zanimivo zgodbo, so ob Juriju Kozjaku 
odkrivali mladi bralci predmetne 
stopnje. V okviru projekta so obiskali 
Galerijo Piros in njenega lastnika 
Jožeta Žlausa, ki jim je predstavil 
knjigo Turki na Dednem Vrhu, 

odstrl tančico skrivnosti iz življenja 
in dela Doroteje Hauser, umetnice 
škarjerezov, s skupino Kitarakon tudi 
zapel in zaigral. Večerni čas je bil 
namenjen branju. Najprej so učencem 
brali učitelji, kasneje so učenci 
nadaljevali s prebiranjem ob bralnih 
lučkah.
 
Najbistroum Andraž  z olimpijskim 
uspehom
Sedmošolec Andraž Hribernik  je 
bil na na  slavnostni podelitvi 
nagrad najuspešnejšim na državnih 
tekmovanjih iz matematike, fizike 
in astronomije v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljubljani, 
Bistroumi 2016, ker  je na državnem 
tekmovanju iz astronomije dosegel 
2. mesto in 2. nagrado  ter zlato 
Dominikovo priznanje iz astronomije. 
S tem dosežkom se je uvrstil na 
23. mednarodno santpetersburško 
olimpijado, kjer je nadaljeval z 
nizanjem uspehov ter  osvojil bronasto 
medaljo. 
  
Zlati raziskovalci
V tem šolskem letu so mladi 
raziskovalci na OŠ Vojnik izdelali 
pet raziskovalnih nalog, s katerimi 
so se udeležili 38. srečanja mladih 
raziskovalcev savinjske regije. Z 
zanimivimi temami,  dobro izdelanimi 

nalogami, zanesljivimi odgovori  in s 
prepričljivo predstavitvijo svojih nalog 
so se na javnem nastopu odlično 
odrezali: Lana Apotekar in Lara 
Vozlič, ki sta z  mentorico Tatjano 
Hedžet raziskovali Pisane polonice. 
Raziskovalno  nalogo Motivacija, 
šola, učenje in najstnik je napisala 
Ava Boštjančič pod mentorstvom 
Simone Šarlah,  z zanimivo in 
aktualno temo Priljubljenost stročnic 
pri učencih 6. do 9. razreda sta se 
ukvarjali Pika Herlah ter Špela Gosnik 
pod mentorstvom Barbare Herlah. 
Prvič se je tekmovanja udeležila tudi 
šestošolka Pina Berk, ki je prav tako 
zelo uspešno predstavila svojo nalogo 
z naslovom Ukvarjanje s športom med 
učitelji OŠ Vojnik. 
  
Osmošolca Jakob Ban in Kamil Wahibi 
sta se pod mentorstvom Polone Bastič  
lotila problema odpadne hrane. 
Razmišljala sta o načinih, kako pri 
učencih dvigniti čut odgovornosti 
do hrane. Svoje delo sta odlično 
opravila. Raziskovalna naloga z 
naslovom  Metode zmanjševanja 
odpadne hrane na osnovni šoli Vojnik 
je bila na državnem tekmovanju, 
ki je potekalo v okviru 50. srečanja 
mladih raziskovalcev Slovenije, je 
bila nagrajena s 1. mestom in zlatim 
priznanjem.

Noč branja Zlato priznanje za raziskovalca Jakoba in 
Kamila z mentorico Polono Bastič

Mentorica Tanja Hedžet, Andraž Hribernik, 
ravnateljica Olga Kovač

Dan Zemlje Evropska vas – Malta
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V letošnjem šolskem letu se je 
naša šola priključila projektu 
eTwinning. Namen je spodbuditi 
uporabo sodobnih informacijsko-
komunikacijskih tehnologij, uporabo 
angleškega jezika in vzpostavitev 
neformalnih partnerstev med 
sodelujočimi šolami. Šola se lahko 
priključi več projektom v okviru 
eTwinninga na katerem koli 
predmetnem področju.
Letos smo si izbrali več časovno 
krajših projektov, trije izmed njih 
pa se zaključujejo, zato jih želimo 
podrobneje predstaviti. Prvi se 
imenuje Val dobrote. S šestimi 
evropskimi šolami smo si izmenjevali 

dobre želje, verze in refrene pesmi na 
različnih karticah in priponkah. Cilj 
je bil širiti pozitivne misli. Poleg tega 
smo si izmenjali tudi podatke o šolah 
in o sodelujočih učencih.
Drugi projekt, ki je tudi že skoraj 
zaključen, se imenuje Zemljevid 
Evrope z razglednicami. Natisnili 
smo ogromen zemljevid Evrope, se 
povezali s 40 šolami, vsem poslali 
razglednice iz naših krajev, nato 
pa nestrpno čakali, da smo prejeli 
njihove. Sodelovali so vsi učenci 4. 
razreda, ki so imeli kar malo treme pri 
pisanju razglednic, saj so odpotovale 
daleč stran. Veliko razglednic so 
napisale tudi učenke 8. in 9. razreda. 

Tretji projekt, imenovan Barviti 
idiomi, je delo 8. razreda. Povezali 
smo se s slovaško šolo, izbrali idiome, 
jih primerjali, nato pa narisali. 
Pri delu smo se zelo zabavali. Kar 
predstavljajte si, kako narišeš: letati 
naokrog kot kura brez glave, tiščati 
glavo v pesek, skakati si v lase ali pa iti 
z glavo skozi zid. Izbrali smo dvanajst 
narisanih idiomov, ki jih bomo 
oblikovali v koledar šole za leto 2017.
Projekti so zanimivi in zabavni, 
uresničujemo pa tudi njihove 
cilje: uporabljamo angleščino, se 
spoznavamo z učenci drugih evropskih 
šol, uporabljamo svetovni splet in 
ustvarjamo. 

OŠ ANTONA
BEZENŠKA
FRANKOLOVO
 Tekst in foto: Nina Križanec Rodica

eTwinning
Učenci se v okviru projekta spoznavajo tudi z učenci drugih 
evropskih šol.

Levček poje in pleše
Tekst in foto: Erika Jus

»Ptico boš spoznal po petju, pa človeka tudi: ako lepo 
poje, ima tudi lepo srce. In kar se o človeku posamezno– 
se lahko reče o vsem ljudstvu. Iz obilnosti srca se glasijo 
usta in kjer ni čednih pesmi, tam tudi prebivati ni veselo« 
(Anton Martin Slomšek).
Petje v možganih sprošča hormone sreče, ti pa ustvarjajo 
prijetno počutje. Vendar petje ne ustvarja samo dobre 
volje, temveč dobro »prezrači« tudi pljuča, krepi trebušne 
in medrebrne mišice ter prepono. Naša kri dobi več kisika, 
zato celoten organizem bolje deluje. Ker pa smo »levčki« 
ob petju tudi zaplesali, smo dodobra razgibali in s kisikom 
prepojili vse mišice.  

S petjem, rajalnimi igrami in ljudskimi plesi so otroci 
svoje starše, dedke in babice razveselili v sredo, 4. maja, 
v Narodnem domu Celje, kjer smo že drugo leto zapored 
pripravili prireditev Levček poje in pleše. Predstavilo se 
je kar devet pevskih oziroma plesnih skupin, ki so jih z 
instrumenti spremljali vzgojitelji in starši, seveda pa so 
otroci na male instrumente zaigrali tudi sami. Čisto na 
koncu je iz vseh otroških grl zadonela pesem Naš vrtec je 
domek, ker se v njem res počutimo kot doma. In zakaj smo 
zopet pripravili to prireditev? 
Otroci so svoja razmišljanja izrazili takole: 
»Ker želimo pokazati, kaj smo se naučili v vrtcu.« 
»Ker vas želimo razveseliti.« 
»Da bi bili veseli in ponosni na nas.« 
»Da bi nam ploskali.«
Otroške misli in želje so se v celoti izpolnile, zato smo se 
odločili, da se bomo prihodnje leto zopet skupaj dobili. Predstavilo se je devet pevskih oziroma plesnih skupin.
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AKTIVNO POLETJE
 Tekst in foto: Adrijana Molan

Izkoristite možnosti za preživljanje prostega časa svojega 
otroka med počitnicami. V okviru poletnih počitnic v 
občini Vojnik letos pripravljamo počitniške delavnice, ki 
bodo potekale na začetku julija ter konec avgusta. 
Okvirni program prireditev:  
Potek iger: igre so namenjene predvsem otrokom iz OŠ 
in njenim družinam, saj je namen projekta s športom do 
zabave z družino. 
V dopoldanskem času se bodo izvajale športne aktivnosti 
(nogomet, košarka, tenis, rolanje idr.), ob enem bo v 
prostorih Kamrica potekala še kuharska delavnica na 
temo zdrava prehrana. S sodelovanjem ZD Vojnik bomo 
predstavili prvo pomoč in promocijo zdravja. Prav tako bo s 
sodelovanjem knjižnice Vojnik potekalo literarno izražanje 
skozi branje. OŠ Vojnik bo pripomogla s predstavitvijo 
varne uporabe interneta v prostorih osnovne šole, s tem 
namenom želimo predstaviti nevarnosti, ki se lahko zgodijo 
na spletu. Igre se bodo izvajale na prostem s podporo 
prostovoljcev iz društev, ki bodo pomagali program izvesti. 
Na koncu bo potekala tudi podelitev priznanj za najboljše 
športnike. Vzdušje bo povezovala dobra glasba. 
Aktivnosti bodo potekale v naravi in v prostorih Kulturnega 
doma Vojnik, telovadnice Vojnik, knjižnice Vojnik in 
Kamrice. Delavnice bodo potekale na začetku julija ter 
konec avgusta, v dopoldanskem času od 9. do 12. ure. V 
mesecu juliju bo največ poudarka na aktivnosti v naravi, saj 
želimo s tem spodbuditi gibanje in športno udejstvovanje 
otrok. 
Povezovanje z društvi: Most mladih, Kamrica, Dobra 
volja, Mladinsko društvo Nova Cerkev, Turistično društvo 
Vojnik, Mladinsko društvo Frankolovo, animatorji in skavti, 
Športno društvo Pajki, Knjižnica Vojnik, Društvo Izvir idr.  
 Aktivnosti: 

- Soržev Mlin (sodelovanje z gospodom Otonom 
Samcem; predstavitev dejavnosti na kmetiji) 

- Gozda učna pot Modrijanov 
- Jezikovne delavnice (angleščina in španščina) 
- Pohod na sv. Tomaža 
- Delavnice v Kamrici 
- Čarovnik za otroke 
- Ustvarjalne delavnice 
- Delavnice v knjižnici

Kontakt: Koordinator za mlade, Adrijana Molan 
investicije@vojnik.si , tel.: 03/780 06 48, 031 781 239

Navdušenje na Vetru v laseh

Cik

el k
lasičnih koncertov

VOJNIŠKI GLASBEN
I V

EČ
ER

I

Večer komorne glasbe 
Ponedeljek, 29. avgust 2016, ob 1900 

Kulturni dom Vojnik 

Vokalni večer 
Petek, 9. september, ob 1900 
Cerkev Device Marije v Vojniku 

Trobilni kvintet „BrassArs“ 
Ponedeljek, 19. september, ob 1900 

Kulturni dom Vojnik 

Jazz s citrami
Petek, 30. september, ob 1930 

Grad Lemberg 

Filip Brezovšek je, v sodelovanju z Občino 
Vojnik, k sodelovanju povabil dijake 
Glasbene šole Celje, študente glasbe 
v Salzburgu,  na Dunaju, v Celovcu in 
Ljubljani ter druge, ki se bodo predstavili 

na letošnjem ciklu koncertov. 
Lepo vabljeni!

Vstop prost! 
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VRTEC MAVRICA VOJNIK
 Tekst: Simona Žnidar, Tina Ošlak, Ana Veber, Franja Turnšek, 

foto: arhiv vrtca

Uspeh na razstavi, ozaveščanje o zdravju, 
pohod po dolini mlinov in prireditev o 
pestrosti vrtčevskega življenja
 
Uspeh na razstavi Stročnice v deželi pravljic
V vrtcu se otroci tudi likovno izražajo in s svojimi deli 
sodelujejo na natečajih. Na likovnem natečaju Centra za 
mlade Domžale, ki je potekal pod naslovom Stročnice v 
deželi pravljic, sta v kategoriji predšolskih otrok 1. in 2. 
mesto, pod vodstvom mentoric Romane Suholežnik in 
Sonje Zavšek, zasedli likovni deli Bineta Pozniča in Žane 
Vranc. Nagrajeni deli bosta razstavljeni v prostorih Centra 
za mlade v Domžalah od četrtka, 12. maja 2016, dalje. 
Čestitamo!
 
V aprilu smo se ozaveščali o zdravju
V mesecu aprilu smo z različnimi dogodki ozaveščali 
pomen skrbi za zdravje v najširšem pomenu besede. V vseh 
oddelkih smo izvajali delavnice učinkovitega umivanja 
rok, sestavljali smo prehranske piramide, si pripravljali 
zdrave prigrizke, sejali avtohtona semena, se veliko gibali 
na svežem zraku, v goste pa smo povabili tudi zdravnike 
različnih strok in športnike.
Ker je za zdravje potrebno tudi dobro počutje, smo se 
pogovarjali o tem, kaj lahko vsak dan naredimo za to, da 
nam bo skupaj lepo. S sodelavkami Centra za krepitev 
zdravja smo izvedli delavnico za starše, v kateri smo 
se pogovarjali o tem, kaj lahko naredimo za zdravje 
svojih otrok in kako ukrepati v primerih, ko se srečamo z 
nalezljivimi boleznimi. 

Planinski pohod po dolini mlinov
Mavrični planinčki smo se v soboto, 16. aprila 2016, 
podali na naš tretji planinski pohod. Iz Dobrne smo se 
po trimstezi povzpeli do doline mlinov, ki se nahaja pod 
hribom Temnjak. Ob vznožju hriba priteče potok, ki je 
bil včasih poln vode in je v tej dolini poganjal kar sedem 
mlinov, ki so mleli za domače potrebe ali pa za dodatni 
zaslužek. Eden izmed mlinov je obnovljen in še vedno 
deluje. 
Pot smo nadaljevali do obore jelenov (Lamperček) v bližini 
Vinske Gore, kjer smo si privoščili pravo planinsko malico, 
saj smo že bili pošteno lačni. Ogledali smo si lovsko sobo s 
številnimi trofejami, med katerimi je največje navdušenje 
požel nagačen medved. Z jabolki smo nahranili velike 
jelene in muflone. Po številnih doživetjih smo se polni 
lepih vtisov vrnili v dolino, kjer so nas pričakali starši. 
  
»Sreča ni kraj, kamor potuješ, ampak je način potovanja«
12. maja 2016 je vrtec že tretje leto zapored pripravil 
prireditev z naslovom Kdor poje, kdor pleše, se igra, je 
v Vrtcu Mavrica doma, ki se je odvijala v telovadnici OŠ 
Vojnik. Cilj prireditve je bil prikazati pestrost življenja 
v oddelkih staršem otrok. Predstavili so se prav vsi 
oddelki vrtca in folklorna skupina ter pevski zbor. Otroci 
so na odru pogumno in suvereno prikazali pester izbor 
gibalnih iger s petjem. Prireditev je odražala sodelovanje 
oddelkov ter strokovnih delavcev vrtca. Tako so starejši 
otroci pomagali mlajšim s petjem, prav tako pa so otroci 
oddelkov iz skupnega vhoda združili moči za nastop. 
Prepričani smo, da je bil prav vsak starš ponosen na 
svojega otroka, in komaj čakamo, da se vidimo prihodnje 
leto. 

V dolini mlinov na Dobrni

Z veseljem se odzovemo, pridemo na ogled in ponudimo konkretno rešitev.

Atlas Trading d.o.o.  |  Celjska cesta 45 (obrtna cona Arclin)  |  info@atlas-trading.si  |  www.atlas-trading.si  |  080 20 65

Toplotna črpalka Thermia vam zagotavlja
bolj topel dom ob bistveno nižjih stroških ogrevanja.
Zanesljivo in brezskrbno. Dan za dnem, leto za letom.

Popolnoma zanesljiva in preizkušena toplotna črpalka zrak/voda je tako učinkovita, da dosega 
izjemne prihranke tako pri ogrevanju starejših objektov kot tudi novogradenj. 

Izkoristite subvencijo Eko sklada v vrednosti 1.000 EUR, brezplačen modul za daljinski nadzor 
Thermia Online in kar 5 let garancije na sistem!

Izdelano na

Švedskem

ElEktro kovačič
neskončna energ i ja
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 elektroinstalacije
 strelovodi
 meritve

www.elektro-kovacic.si
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OožilJe
Tekst: Mateja Kadilnik, mag. farm., foto: svetovni splet

Bolezen venskega popuščanja
Kronično vensko popuščanje je 
klinično opredeljeno kot sklop 
simptomov in znakov, ki nastanejo 
zaradi povečanega tlaka v povrhnjih 
in/ali globokih venah spodnjih 
udov. Povečan tlak v venah nastane 
zaradi nepravilnega delovanja 
venskih zaklopk, ki niso sposobne 
preprečevati obratnega toka krvi v 
venah, zato kri nezadostno odteka 
iz spodnjih udov in se tam kopiči. 
To povzroči okvaro venske stene in 
venskih zaklopk, zaradi česar se vene 
čezmerno raztegujejo in vijugajo. 
Razvijejo se simptomi, kot so srbenje, 
pekoča bolečina, občutek toplote na 
koži, občutek težkih nog, utrujenost 
nog, krči, nemirne noge. Na koži se 
pojavijo znaki, kot so metličaste vene, 
mrežaste vene ali krčne žile (varice), 
otekline ter kožne spremembe, na 
primer temnejša obarvanost in venska 
razjeda. 

  

Krčne žile so modrikaste, nabrekle, 
zvijugane ali zasukane površinske 
vene, ki so pri ženskah pogostejše 
kot pri moških. Motnja je velikokrat 
dedna. Najbolj pogoste so krčne žile 
na nogah, predvsem na zadnji strani 
meč in notranji strani nog. Nekateri 
ljudje nimajo nobenih težav, drugi 
čutijo bolečine v prizadetem predelu. 
Čeprav smo h krčnim žilam nagnjeni, 
smo za nastanek krčnih žil krivi tudi 
sami. Nastanejo lahko, če se premalo 

gibamo, dolgo sedimo ali stojimo, se 
nepravilno prehranjujemo, imamo 
čezmerno telesno maso ali nosimo 
neprimerno obutev. K nastanku 
krčnih žil pa lahko pripomorejo tudi 
hormonske spremembe in nosečnost, 
kjer se pogosto pojavijo zaradi 
hormonskih sprememb in pritiska 
ploda na vene v medenici. 
  
Ob pojavu krčnih žil lahko s 
spremembo načina življenja vplivamo 
na kakovost življenja in težave 
omilimo. Priporočamo kratke hoje 
večkrat na dan in gibanje s stopali, 
predvsem na potovanjih, hlajenje 
nog v hladnih kopelih in masažo nog 
od stopal proti stegnom. Treba se je 
izogibati toploti (sončenju, vročim 
kopelim, savnam ipd.) in nošenju 
preozkih oblačil. 
  
V lekarni vam lahko priporočamo 
pripravke za krepitev žilnih sten žil, 
kozmetične izdelke za nego nog ter 
nošenje preventivnih kompresijskih 
nogavic, kar prepreči zastajanje krvi, 
otekanje nog, zmanjša bolečino in 
nudi mikromasažo nog. Za krepitev 
žilne stene je na trgu zdravilo 
Detralex, ki vpliva na izboljšanje 
tonusa ven, zmanjša edeme ter deluje 
protivnetno. Vsebuje flavonoide – 
antioksidante, zdravljenje z njim pa 
se svetuje več mesecev ali celo let. Na 
boljši tonus žil, zmanjšanje krhkosti 
žilne stene in zmanjšanje otekanja 
delujejo tudi pripravki, ki vsebujejo 
izvleček iz semen divjega kostanja. 
Ti pripravki so na voljo v obliki tablet 
ali gela, ki ga ne vtiramo v kožo, 
temveč ga nanašamo od gležnja proti 
kolenom in pustimo, da se posuši. 
Blagodejno na žile delujejo tudi 
mazila, ki vsebujejo heparin (Lioton, 
Hepan), ter pripravki, ki vsebujejo 
izvleček ajde. 
  
Pri krčnih žilah je treba veliko 
pozornosti nameniti negi kože nog.

Ta se ne sme izsušiti, zato je 
priporočljiva uporaba hranljive 
kreme, ki vsebuje rastlinska olja 
(mandljevo, laneno olje). Najbolje 
jo je nanesti zvečer, na očiščeno in 
osušeno kožo. Pri krčnih žilah tudi 
tovrstnih krem in mazil ne vtiramo v 
kožo nog. 
  
Preventivne kompresijske nogavice 
se priporočajo pri utrujenosti nog 
brez bolečin ali krčev ter znakov 
kroničnega venskega popuščanja. 
Priporočamo jih tudi pri daljših 
potovanjih, predvsem med poleti z 
letalom, za preprečevanje nastanka 
otekline in globoke venske tromboze. 
Nogo stisnejo od zunaj in tako 
zmanjšajo pritisk v žilnem sistemu 
ter izboljšajo prekrvitev. Izbirate 
lahko med različnimi barvami in 
modeli: dokolenke, samostoječe 
nogavice, hlačne nogavice, hlačne 
nogavice za nosečnice, dokolenke 
za moške. Nošenje preventivnih 
kompresijskih nogavic se priporoča 
vsem, ki opravljajo stoječe ali sedeče 
delo, so gensko nagnjeni h kronični 
bolezni ven, imajo prekomerno 
telesno težo, nosečnicam in starejšim 
osebam. Lahko se uporabljajo v 
kombinaciji z vsemi prej naštetimi 
načini samozdravljenja, saj se tako 
poveča učinkovitost preprečevanja 
težav, povezanih s krčnimi žilami. 
Če so težave s kroničnim venskim 
popuščanjem že prisotne, pa je 
zdravljenje in določitev stopnje 
kompresije v domeni zdravnika. 
  
Za zdrave žile lahko marsikaj 
naredimo sami, zato skrbite za 
svoje vene, privoščite jim hlad, ne 
nosite pretesnih oblačil, ne sedite s 
prekrižanimi nogami in skrbite za 
redno telesno aktivnost. V zvezi z 
zdravili in prehranskimi dopolnili za 
lajšaje težav z ožiljem pa se oglasite 
po nasvet v lekarno. 

Bolezen venskega popuščanja je ena 
najpogostejših, a tudi pogosto prezrtih 
kroničnih bolezni, ki močno vpliva na 
kakovost življenja bolnikov
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na KlučarJevi 
zeliščni KmetiJi
 Tekst in foto: Tjaša Podergajs

Vsak izmed nas stremi k temu, da se kakovostno 
in zdravo prehranjuje. Hrana, ki jo imamo danes v 
izobilju, ni vedno takšna, da bi nas prepričala. Veliko 
prednost ima lokalno pridelana, saj lahko sledimo 
njen izvor in se na lastne oči prepričamo o kakovosti.

Miha je kmet po duši in velik ljubitelj narave. Je nosilec 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer prideluje hrano 
in zelišča. Seveda pri hrani, ki zraste na kmetiji, ne 
morete pričakovati, da bodo vsi paradižniki ali drugi 
sadeži enake velikosti. Hrana, ki jo prideluje, je vzgojena 
sonaravno, brez umetnih gnojil in brez škropiv, ki bi 
obremenjevale okolje. Na kmetiji je mogoče kupiti 
sezonsko sadje in zelenjavo, seveda po predhodnem 
dogovoru. Vse sadike vzgoji sam, večino iz svojih semen. 
Dogovorite se lahko za sezonsko zelenjavo in sadje v 
obliki tedenskih košaric, ki jih dostavi tudi na dom. 
Letos rastejo na njivi pira, krompir, koruza, buče, fižol in 
različne vrste zelenjave. 

Del kmetije je usmerjen v zeliščarstvo. Miha je opravil 
izobraževanje za zeliščarja. Na desetih arih so posajena 
različna zelišča, ki jih uporablja za čajne mešanice (tudi 
po naročilu), tinkture, mazila in kreme, naravna mila, 
hidrolate in eterična olja. Vsi pripravki so popolnoma 
naravni, pridelani doma in uporabni v vsakdanjem 
življenju tistih ljudi, ki želijo živeti v sožitju z naravo. 

Vsi, ki vas zanima še več o Klučarjevi domačiji, se kdaj 
oglasite. Za vroče dni je pripravil osvežilni sirup iz 
poprove mete, ki je odličen napitek v vročih poletnih 
dneh. Pri pripravi sirupa lahko sladkor zamenjate z 
medom.

Kontakt: 
Miha Sreš, Klučarjeva domačija, Nova Cerkev 61

Miha je kmet po duši in velik ljubitelj narave.

Osvežilen napitek iz poprove mete 
Za povprečno gospodinjstvo potrebujemo 
za osvežitev v poletnih mesecih 0,5 
kilograma sveže poprove mete. 
Očiščeno, toda neoprano rastlino 
narežemo na manjše dele in jo v pekaču 
za 10 minut postavimo v pečico pri 
temperaturi 100 stopinj Celzija. Pri tej 
temperaturi se odprejo pore in s tem 
omogočimo lažje izločanje eteričnega 
olja. V loncu prevremo 5 litrov vode in 
jo ohladimo. V prekuhano vodo čez noč 
namočimo »pečeno« poprovo meto. 
Namok precedimo čez gazo.  
V posodi zmešamo precejeno tekočino 
z najmanj 2 kilogramoma 
rjavega sladkorja in 10 
dekagramov citronske 
kisline. Tekočino večkrat 
premešamo in ko se sestavine 
raztopijo, ustekleničimo. Sirup 
hranimo v temnem in hladnem 
prostoru. Tako si bomo 
pripravili osnovo za osvežilno 
pijačo čez celo poletje. 
Mešamo s hladno vodo, lahko 
dodamo led.
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Je voJničanKa  
Tekst in foto: Rozmari Petek, časnik Večer

Luca, ki stanuje pri prijaznima Ludviku in Justini Jezernik, šteje okoli 35 let; pred 
dobrim mesecem dni je svoji lastnici dnevno dajala še okoli 5 litrov mleka.
»A	pišeš	kdaj	tudi	o	kravah,«	me	zadnjič	pobara	
Žlausov	Marjan.	»O	kravah?«	presenečeno	
pogledam.	»No	ja,	če	je	kakšen	problem,	potem	
gotovo.	»Kaj	pa,	če	ti	povem,	da	v	Arclinu	pri	
Jezernikovih	živi	menda	najstarejša	krava	na	
svetu.	Krepko	čez	30	jih	ima.	Njena	lastnica	je	
nikoli	ni	hotela	dati	stran,	ker	je	tako	mehka	
molznica.	Zato	je	toliko	let	učakala,«	mi	opiše.	
Več	mu	ni	bilo	treba,	popolnoma	me	je	prepričal,	
da	sta	tako	kravica	kot	njena	lastnica	nekaj	
posebnega.	

Bistra stara krava 
»Glejte, tukaj je. To je naša Luca. Ta, ta prva, ki vas že gleda. 
Tista zraven nje je njena hčerka Zora, ob njej pa je njen 
sin Miha,« prijazno celo hlevsko družino opišeta Justina 
in njen sin Ludvik. Saj ne vem, kako naj bi bile videti stare 
krave, ker večini ni usojeno dočakati naravne smrti. Bi 
morale biti sive? Očitno ne. Suhe, shirane? Tudi ne, Luca se 
namreč izredno dobro drži, morda ima le rogove nekoliko 
daljše. Jezernikova z gotovostjo vesta, da je stara okoli 35 
let (morda celo kakšno leto več), ker jo je Ludvik ravno ob 
vrnitvi iz vojske leta 1987 peljal »na ženitev«. »Pred tem 
letom vem, da je imela že tri teličke, leto vmes ni hotela biti 
breja, pa še nekaj časa je moralo preteči, da je sploh prvič 
bila breja,« opiše Ludvik, ki meni, da je Luca najstarejša 
krava tudi v celi Evropi, le da žal nima dokumentov, da bi to 
tudi dokazal. 
  
»Mehka« in mila 
Luca, ki se je že skotila pri Jezernikovih, si je svoje dolgo 
življenje »kupila« s svojo milostjo in mehkobo. »Tako mehka 
je bila za molžo. Čisto nič me niso bolele roke ob njej. Še 
mesec dni nazaj sem jo molzla. Kakih pet litrov mleka je še 
imela, čeprav je pred dvema letoma in pol imela zadnjega 
telička. A ponovno je nisva ‘spravljala’, ker je bil že zadnji 
porod zelo težak in se nama je smilila,« opiše Justina. »Res 
pa sedaj tako pogrešam njeno mleko. Kupljeno je čisto 
drugačno.« 
  
Za njo bo jokala 
Luca je v svojem življenju na svet spravila vsaj 25 teličkov, 
sedaj v hlevu ob polnih jaslih mirno čaka na konec, ki ga bo, 
kot ji obljubljata lastnika, dočakala v svojem hlevu. Pa ne 
zato, ker bi njeno meso gotovo bilo sila žilavo, temveč zato, 
ker njena čuteča lastnika na kaj takega niti pomislita ne 
moreta. »Za njo se bom jokala, ko je enkrat ne bo več,« doda 
Justina, ki ji sedaj, ko je Ludvik poškodoval roko in ne more 
prijeti za koso, kar sama nakosi sveže krme. Pa čeprav je 

sama dopolnila 89 let. Obe, tako Justina kot njena kravica, 
pač neverjetno dobro skrivata leta. 
»Vse delam z dobro voljo,« odgovori na začudenje v mojih 
očeh, kako pri teh letih zmore toliko stvari. Redno še 
namreč okopava na njivi, vmes skuha kosilo, zvečer pa 
ima še toliko energije, da še prebere časopise. »Zjutraj, ko 
vstanem, preverim pritisk in sladkor, da vidim, ali še lahko 
delam,« smeje doda Justina. »Res pa vam povem tole – delo 
me ‘gor drži’. Ko človek enkrat obsedi, je ‘fertik’ z njim.« 
  
Vse vzame za dobro 
Še veliko milega in dobrega se človek lahko nauči, ko 
posluša Jezernikovo Justino. Zamisli se navsezadnje tudi 
o tem, kako nekoč mladim, ki jim je v šoli šlo odlično, ni 
bilo dano študirati. Sama je hotela postati učiteljica, ostati 
pa je morala na kmetiji. A spet, v svojem slogu, je tudi to 
vzela za dobro. Kot še mnoge druge življenjske preizkušnje. 
»Zadovoljna sem. Okoli sebe imam domače, ki jih imam 
rada (Ludvikov brat dvojček z družino živi le lučaj stran). 
Snaho imam super. Le pokojnega moža močno pogrešam 
za večerne pogovore. Izjemno rada namreč govorim, se 
smejim. Le jezna nisem rada,« dejstva, ki so pri njej več kot 
na dlani, še opiše Jezernikova. 
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Tekst in foto: Lea Sreš

Naročiš eno kepico,
dobiš dve
Njegov sladoled preseneti z dobrim okusom. V Vojniku se 
je lani predstavil svojim strankam nov ponudnik sladoleda, 
osvežilnih pijač in dobre kave. Sladoledarna Imperial ima 
svoje prostore ob trgovskem centru, lastnik je Bumedijan 
Ganiu, ki z družino prebiva v Slovenskih Konjicah. Sloves 
njegovega sladoleda so preizkusili že mnogi in res je dober.
 
Bumedijanova družina prihaja iz Makedonije, v Sloveniji 
so že od leta 1970. Po očetu je obrt prevzel sin, ki nadaljuje 
družinsko tradicijo. Končal je srednjo trgovsko šolo, 
poslovno šolo in si pridobil kvalifikacijo iz sladoledarstva. 
Sam pravi, da je polovica uspeha dober recept, pomembna 
je higiena, odnos do ljudi, poznavanje osnov ekonomije in 
seveda prijaznost. Gost se vrača tja, kjer je dobrodošel in 
kjer je zadovoljen z nakupom. Je oče treh otrok, starih med 
15 in 19 let. Pri delu mu pomaga žena.
 
Seveda nisem vprašala po receptu. Bumedijan uporablja 
tradicionalno metodo priprave sladoleda. Pri pripravi 
rad uporablja domišljijo, kombinira in povezuje okuse in 
strukture. Prisega na uporabo dobrih, zdravih surovin, rad 
uporablja lokalno pridelano sadje. Lokalnim pridelovalcem 
pomaga pri vključevanju njihovih surovin v izdelavo 
sladoleda, tako je izdelal sladoled iz aronije in špargljev. 

Njegov sladoled vsebuje 50 % sadja, ponosen je, da v 
njegovem sladoledu ni kemikalij. Vas zanima kalorična 
vrednost kepice njegovega sladoleda? Od 100 do 300 
kilokalorij, odvisno od vrste sladoleda. Skozi vso sezono 
pripravlja okoli 40 vrst sladoledov, trenutno prodaja 18 
vrst. Ob družinskih praznikih ali kot sladico po nedeljskem 
kosilu lahko brez zadrege ponudite tudi njegov sladoled, 
saj ga prodaja v lični embalaži, ki ohranja temperaturo. 
Okusi presenečajo, mladi se najbolj navdušujejo nad maksi 
kingom, rafaelom, vaniljo in sadnimi sladoledi. Starši, 
sladoleda nadnaravnih barv in z dodanimi aditivi pri 
Bumedijanu ne boste našli. V lokalu lahko naročite različne 
vrste kave, ki je odlična. Ponujajo tudi različne osvežilne 
brezalkoholne pijače.
 
Bumedijan spremlja novosti na njegovem strokovnem 
področju, se izobražuje in se udeležuje tekmovanj v svoji 
stroki. Leta 2013 je bil na tekmovanju v Ljubljani njegov 
vaniljev sladoled uvrščen med prve štiri v državi. 
 
Torej, če želite poletno osvežitev, ena izmed idej je tudi 
sladoled. 
 Mojster vas bo sprejel prijazno in vi boste nad okusi 
navdušeni.

slomšKov
oratoriJ  
Tekst: Rozmari Petek, foto: Edi Fidler

Cerkveni pevci vojniške in novocerkovske cerkve so maja 
skupaj s cerkvenima zboroma s Ponikve pri Slomu in celjske 
stolne cerkve ter mladinskim zborom I. gimnazije v Celju 
izvedli Slomškov oratorij.
 
Gre za obsežnejše vokalno-instrumentalno delo skladatelja 
Jožeta Trošta, v katero so vpleteni znani napevi že skoraj 
ponarodelih pesmi Antona Martina Slomška, dodani pa so 
še napevi, ki opisujejo njegovo delo in svetost (te je dodal 
Stanko Janežič). Oratorij, ki ga je spremljal Simfonični 
orkester Glasbene šole Celje, je bil izveden ravno ob 
desetletnici umestitve prvega celjskega škofa dr. Antona 

Stresa, idejo za izvedbo tega dela tudi v Celju pa je dal 
sedanji škof dr. Stanislav Lipovšek. Precej »prstov vmes« je 
imel tudi vojniški »glasbeni multipraktik« Tomaž Marčič, 
ki med drugim vodi gimnazijski zbor in vojniške cerkvene 
pevce. Tudi zato je bilo med drugimi pevci slišati, »da se je, 
če ne znaš ravno dobro oratorija, pametno zraven kakšnega 
Vojničana postaviti«. 

Oratorij skladatelja Jožeta Trošta o škofu Slomšku za dva 
solista, mešane zbore in simfonični orkester bo v župnijski 
cerkvi sv. Jerneja v Vojniku v nedeljo, 18. septembra 2016. 

Bumedijan Ganiu

Slomškov oratorij
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Eeva
gorenšeK  
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: osebni arhiv

Uspešna športnica, ki predano
trenira borilno veščino judo.

Eva (na levi) s sotekmovalko

Starost: 15 let 
Klub: Ivo Reya Celje 
Trener: Goran Janjić 
Vzornici: Urška Žolnir in Lucija Polavder
Cilji:  

- Uvrstitev in dobri rezultati na evropskih tekmovanjih. 
- Opraviti sodniški izpit in soditi na tekmovanjih v judu, 

saj to pomeni možnost nadgradnje znanja in priložnost 
uporabiti vse tisto, kar si v času samostojnega tekmovanja 
izkusil. Prednost, da je bil sodnik prej tekmovalec, je tudi v 
tem, da lažje opazuješ borbo in pravilno točkuješ izvedene 
elemente. 

- Uspešno polaganje mojstrskih pasov, saj v poletnem času 
polagam rjavi pas, ki je zadnja šolska stopnja. 

Hobiji: Moštvene igre – med njimi najbolj odbojka, druženje 
s prijatelji, ki ga več izkusim v času počitnic, risanje, pri 
katerem upodabljam motive iz medalj, meti judo, ker pa me 
zanima tudi medicina, so motivi tudi iz anatomije. 

Sanjsko potovanje: Amerika, Japonska; z zanimanjem bi 
si ogledala razlike in zanimivosti obeh kultur. Japonska je 
začetnica juda, ki je nastal iz več japonskih tradicionalnih 
borilnih veščin.

Vidnejši rezultati:  
1. mesto: pokal Guštanj, pokal Lendava, pokal KBV Lendava, 

2. mesto: DP mlajše kadetinje (7. 2. 2016 in 5. 3. 2016), 

3. mesto: pokal Bežigrad, pokal Ptuj in kup Samobora. 

Eva o judu, s katerim se je prvič srečala v drugem razredu 
osnovne šole 
Z judom sem se seznanila v 2. razredu ob predstavitvi v šoli, 
kjer me je ta šport pritegnil, ker je drugačen od plesa in iger 
z žogo. Prvi dve leti sem trenirala na šoli, od 4. razreda dalje 
pa v Celju. Tako kot v vsakem športu je tudi judo disciplina, 
ki je tesno povezana z vadbo. Posebno prav veščine tega 
športa pridejo v življenjskih situacijah, poleg tehnik, tj. 
borbe stoje in na tleh, vsebuje mete, padce, vzvode (lahko 
jih uporabljajo na tekmovanjih v višjih starostnih skupinah). 
Judoisti so oblečeni v bele uniforme – kimone, vadijo pod 
vodstvom učitelja – senseija. Zaradi varnosti pri padcih se 
vadba izvaja na posebnih blazinah – tatamijih. Za tekmovalca 
je pomembno, da čim bolje kontrolirano izvede met, pri 
čemer mora nasprotnika vreči na hrbet. Bolj natančen, 
kot je padec nasprotnika, višje so dosežene točke. Judo je 

dinamičen šport, ki ob pridobivanju kondicije in moči uri 
veščino zbranosti. Vse to lahko spretno uporabiš tudi pri 
drugih športih. Zbranost je del priprave in mnogokrat odigra 
pomemben del pri borbi, saj ti pomaga odklopiti moteče 
faktorje tako, da se lahko osredotočiš na dvoboj na tatamiju.  

Treningi: Treniram petkrat tedensko. Vsak trening je 
sestavljen iz ogrevanja in vadbe tehnike, pri kateri gre za 
vadbo metov, usvajanje novih metov ter nadgradnja in 
izpopolnjevanje usvojenega. Mete treniramo v paru, trener 
nas spodbuja in vodi, mnogokrat je trening prilagojen 
posamezniku. 
Skromna Eva, ki pravi, da je na svoje dosežke ponosna, 
se sama z njimi ne postavlja, ko pa odpreš uradno stran z 
njenimi dosežki, je na seznamu od l. 2010 zapisanih veliko 
visokih uvrstitev od 1. do 5. mesta. 

Judoistka o prihodnosti: Želim si nadaljevati s športno 
kariero, ob tem pa ostaja šolanje na prvem mestu. Vztrajnost 
v športu te nauči vztrajnosti tudi v življenjskih situacijah.
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državno 
prvenstvo 
v tWirlingu  
Tekst: Lidija Eler Jazbinsek,  foto: osebni arhiv

 

Letos je potekalo že 16. državno prvenstvo v twirlingu, 
ki ga organizira Mažoretna in twirling zveza Slovenije, 
članica Svetovne twirling organizacije. Finalno 
tekmovanje je potekalo 23. in 24. aprila v Kranju.
 
Udeležila so se ga tudi dekleta iz naše občine: Eva Mlakar, 
Maša Trobiš, Pia Stermecki in Kaja Senegačnik. Vse prihajajo 
s Frankolovega in trenirajo v Twirling in mažoretnem klubu 
5 elementov, s sedežem v Slovenski Bistrici, pod budnim 
očesom skrbne in vedno bolj uspešne trenerke Nastje Keršič. 
Svoje izkušnje pridobivajo v različnih telovadnicah (OŠ 
Antona Bezenška Frankolovo, Športna dvorana Vojnik, 
POŠ Nova Cerkev, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, OŠ 
Anice Černejeve Makole, Športna dvorana Podčetrtek), kjer 
prebijejo veliko ur na teden. Na državnem prvenstvu so se 
predstavile s programi solo in freestyle, kjer nastopajo kot 
posameznice – v različnih nivojih. Nastopile pa so tudi v parih 
in se prav tako odlično uvrstile.

Vsa njihova vztrajnost, potrpežljivost in veselje do njihovega 
športa so bili poplačani z zavidljivimi rezultati, ki so jih 
dosegle na državnem nivoju.
 
SOLO B JUNIOR: 2. mesto – Maša Trobiš
SOLO A JUNIOR: 1. mesto – Eva Mlakar
FREESTYLE B JUNIOR: 5. mesto – Maša Trobiš, 7. mesto – 
Kaja Senegačnik, 8. mesto – Pia Stermecki
FREESTYLE ELITE JUNIOR: 1. mesto – Eva Mlakar
PAR B JUNIOR: 1. mesto – Maša Trobiš in Jona Šalabalija, 4. 
mesto – Kaja Senegačnik in Pia Stermecki
PAR A + ELITE JUNIOR: Samo ocenitev in dosežene najvišje 
ocene v kategoriji – Eva Mlakar in Nuša Detiček
 
S takšnimi uvrstitvami sta si Eva Mlakar in Maša Trobiš 
prislužili tekmovanje na evropskem pokalu, ki bo letos 
potekalo v Franciji, Eva Mlakar pa tudi na svetovnem 
prvenstvu na Švedskem. Bravo dekleta, bodite vztrajna še 
naprej! 

Tretjo soboto v maju se je Vojničan 
Urh Poteko udeležil 36. Maratona treh 
src, ki v Pomurje vsako leto privablja 
množice od blizu in daleč. Tekmovalci 
so se pomerili v več skupinah: maraton 
Radenska Classic 42 km (M/Ž), 
polmaraton Radenska Light 21 km 
(M/Ž) in Oazin tek 5,5 km (M/Ž). 
Kljub temu da je Urh trening za letošnjo 
sezono, zaradi poškodbe kolena, začel 
šele štiri mesece za ostalimi fanti, je v 
Radencih osvojil v Oazinem teku na 
5,5 km, izjemno prvo mesto s časom 
0:17:172.

Urh je sicer profesor športne vzgoje 
na Osnovni šoli Vojnik ter tudi trener 
atletike v konjiški atletski šoli ter 
dolgoletni aktiven atlet pri Atletskem 
društvu Kladivar iz Celja. Športnik z 
dušo in srcem je že kot mladinec postal 
državni prvak v malem maratonu, lani 
pa je na državnem prvenstvu med člani 
pritekel 2. mesto na 10000 m ter na 
atletskem pokalu Slovenije 4. mesto 
na 5000 m. Velike uspehe je dosegel 
tudi v mlajših kategorijah, nekaj medalj 
na državnih tekmovanjih, tako na 
klubskem kot tudi na šolskem področju. 

maraton treh src  
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: osebni arhiv

Urh Poteko na 5,5 km na Maratonu treh src pometel s konkurenco
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Twirlerce: Kaja, Pia, Jona, Maša, Eva, Andreja

Urh teku posveča največ časa.
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Občina Vojnik organizira VSAK ČETRTEK od 16. do 
18. ure svetovanje na področju izvedbe in financiranja 
energetsko učinkovite gradnje oziroma adaptacije. 
Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik po 
predhodni najavi na tel. št. 041 663 395 (Nikolaj Torkar).

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje organizira 
VSAKO SREDO od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega 
društva Vojnik uradne ure. V tem času je mogoče merjenje 
krvnega tlaka in enkrat letno holesterola v krvi. Za člane je 
merjenje brezplačno. Dobrodošli so prostovoljni prispevki.

   Kdaj
KdoKaj
  Kje

JUNIJ
petek, 
17.	junij,
 ob 10. uri

Kamrica – medgeneracijski center Vojnik 
organizira otvoritev Učnega centra 
»Repair cafe Vojnik« v njihovih prostorih v 
Vojniku.

petek, 
17.	junij, 
ob 17.30 uri

KS Vojnik prireja slavnostno sejo Sveta KS 
Vojnik. Ob 19. uri sledi kulturna prireditev 
s podelitvijo krajevnih priznanj v 
Kulturnem domu Vojnik.

sobota, 
18.	junij,	
ob 9. uri

Teniški klub Vojnik vabi na turnir. Prijave 
do četrtka, 16. junija 2016. (Peter - 031 860 
804)

sobota, 
18.	junij,	
ob 9. uri

KS Vojnik organizira predstavitev s 
pogostitvijo vseh društev v KS Vojnik na 
igrišču pod šotorom v Vojniku.

nedelja, 
19.	junij,	
ob 15. uri

Kulturno društvo Socka organizira kulturno 
prireditev z naslovom »Socka poje, pleše 
in igra« v graščinskem parku v Socki.

nedelja, 
19.	junij,	
ob 14. uri

Radio Celje v sodelovanju z Občino Vojnik 
organizira zabavno prireditev Katrca na 
igrišču pod šotorom v Vojniku.

nedelja, 
19.	junij,	
ob 15. uri

Smučarsko društvo Vizore organizira 
meddruštveno tekmovanje v smučarskih 
skokih za pokal KS na skakalnici KA-13 v 
Vizorah.

nedelja, 
19.	junij,	
ob 8. uri

Strelsko društvo bratov Dobrotinšek Vojnik 
organizira streljanje z malokalibrsko 
puško na strelišču v Doliču. Sodelujejo 
strelska društva Vojnik, Celje, Slovenske 
Konjice, Špitalič, Dolič in Zreče.

nedelja, 
19.	junij, 
ob 9. uri

Lovska družina Vojnik organizira srečanje 
kmetov s področja LD Vojnik pri Lovskem 
domu v Vojniku.

torek, 
21.	junij,	
ob 14. uri

Kamrica – medgeneracijski center Vojnik 
organizira kuharsko delavnico poletnih 
sladic v njihovih prostorih v Vojniku.

sobota, 
25.	junij,	
ob 10. uri

Športno društvo Frankolovo organizira 
košarkarski turnir trojk na igrišču v parku 
Frankolovo.

sobota, 
25.	junij,	
ob 14. uri

Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik 
organizira pokalno tekmovanje GZS 
za starejše gasilke in gasilce na igrišču v 
Vojniku.

sobota, 
25.	junij, 
ob 19.30 uri

Vokalna skupina Kvartet Frankolovo prireja 
koncert v cerkvi sv. Trojice na Gojki.

nedelja, 
26.	junij, 
ob 8. uri

Športno kolesarsko društvo Nova Cerkev 
organizira blagoslov koles in kolesarjenje 
po poteh KS z zbirnim mestom pred 
gasilskim domom v Novi Cerkvi. Blagoslov 
bo vodil dekan Alojz Vicman.

sreda, 
29.	junij,	
ob 12. uri

Kamrica – medgeneracijski center Vojnik 
organizira delavnico »Dan popravil Repair 
cafe Vojnik« v njihovih prostorih v Vojniku.

četrtek, 
30.	junij, 
ob 10. uri

Kamrica – medgeneracijski center 
Vojnik organizira kuharsko delavnico 
»Samostojna kosila za mladostnike« v 
njihovih prostorih v Vojniku.

JULIJ

sobota, 
2.	julij,	
ob 8.30 uri

KS Nova Cerkev organizira slavnostno sejo 
Sveta KS s podelitvijo krajevnih priznanj 
v dvorani gasilskega doma Nova Cerkev. Ob 
9.30 uri KS Nova Cerkev in ZB za vrednote 
NOB Nova Cerkev prirejata proslavo v spomin 
na padle borce pri spominskem obeležju v 
Novi Cerkvi. Ob 10. uri pa PGD Nova Cerkev 
organizira gasilsko prireditev v Novi Cerkvi 
s tradicionalno peko vola na žaru in revijo 
narodno-zabavnih ansamblov. Ob 16. uri sledi 
hitrostno gasilsko tekmovanje. Ob 20. uri se 
začne gasilska noč z ansamblom Modrijani, 
vse skupaj bo potekalo pod šotorom pred 
gasilskim domom v Novi Cerkvi.

četrtek, 
7.	julij,	
ob 10. uri

Kamrica – medgeneracijski center 
Vojnik organizira ustvarjalno delavnico 
»Spoznajmo tehnike prenove – prenova 
cvetličnih lončkov« v njihovih prostorih v 
Vojniku.

nedelja, 
10.	julij,	
ob 10. uri

Novomašno praznovanje – novomašnik 
Gregor Majcen vabi na slovesno sveto mašo 
v cerkev sv. Lenarta v Novi Cerkvi.

sobota, 
16.	julij,	
ob 17. uri

Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg 
organizira gasilsko tekmovanje in 
gasilsko veselico z ansamblom Klateži 
pred gasilskim domom Lemberg.

torek, 
26.	julij,	
ob 10. uri

Kamrica – medgeneracijski center Vojnik 
organizira ustvarjalno delavnico »Ustvarim 
si sam – tehnika decoupage« v njihovih 
prostorih v Vojniku.

sreda, 
27.	julij,	
ob 12. uri 

Kamrica – medgeneracijski center Vojnik 
organizira delavnico »Dan popravil Repair 
cafe Vojnik« v njihovih prostorih v Vojniku.
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ponedeljek, 
15.	avgust,	
ob 8. uri

Športno društvo Socka organizira pohod 
na Kislico, ob 10. uri kolesarski vzpon na 
Strnadov travnik v Selcah, zborno mesto je 
pred gasilskim domom Nova Cerkev in tek 
na Kislico z zbirnim mestom pri gasilskem 
domu v Socki, ob 13. uri sledi sveta maša pri 
kapeli na Strnadovem travniku in druženje 
planincev.

četrtek, 
18.	avgust, 
ob 10. uri

Kamrica – medgeneracijski center Vojnik 
organizira delavnico »Ustvarim si učni 
kotiček – prikaz obnove drobnih 
izdelkov« v njihovih prostorih v Vojniku.

sobota, 
20.	avgust,	
ob	8.	uri

PGD Nova Cerkev organizira 6. tekmovanje 
v kuhanju golaža pod šotorom pred 
gasilskim domom Nova Cerkev.

sreda, 
24.	avgust, 
ob 10. uri

Kamrica – medgeneracijski center Vojnik 
organizira poletno kuharsko delavnico za 
otroke v njihovih prostorih v Vojniku.

sobota, 
27.	avgust, 
ob 15. uri

Prostovoljno gasilsko društvo Socka 
organizira praznovanje 85-letnice 
PGD Socka in meddruštveno gasilsko 
tekmovanje.

sobota, 
27.	avgust,	
ob 19. uri

Mladinsko društvo Frankolovo organizira 
»13. rock žur« v graščinskem parku 
Frankolovo.

ponedeljek, 
29.	avgust, 
ob 19. uri

Filip Brezovšek v sodelovanju z Občino 
Vojnik prireja koncert  »Večer komorne 
glasbe« v Kulturnem domu Vojnik.

sreda, 
31.	avgust, 
ob 12. uri 

Kamrica – medgeneracijski center Vojnik 
organizira delavnico »Dan popravil Repair 
cafe Vojnik« v njihovih prostorih v Vojniku.

 SEPTEMBER
sobota, 
3. september, 
ob 9. uri

Turistično društvo Frankolovo organizira 
»6. golaž žur« v graščinskem parku 
Frankolovo.

nedelja, 
4. september, 
ob 13. uri

Turistično društvo Nova Cerkev organizira 
»Nedeljsko grajsko popoldne« na gradu 
Lemberg.

nedelja, 
4. september, 
ob 13. uri

Društvo Talon Frankolovo organizira 
»Poletni kramarski sejem« v graščinskem 
parku Frankolovo.

nedelja, 
4. september, 
ob 18. uri

Ljudske pevke TAŠČICE, članice KUD France 
Prešeren, prirejajo koncert s povabljenimi 
pevskimi skupinami in gosti v Kulturnem 
domu Vojnik.

petek, 
9. september, 
ob 19. uri

Filip Brezovšek v sodelovanju z Občino 
Vojnik  prireja koncert »Vokalni večer« v 
cerkvi Device Marije v Vojniku.

četrtek, 
15. september, 
ob 14. uri 

Kamrica – medgeneracijski center Vojnik 
organizira delavnico »Decoupage na 
raznih izdelkih« v njihovih prostorih v 
Vojniku.

nedelja, 
18. september, 
ob 17. uri

Župnija Vojnik prireja oratorij »Blaženi 
Anton Martin Slomšek« v župnijski cerkvi 
sv. Jerneja Vojnik.

ponedeljek, 
19. september, 
ob 19. uri                                    

Filip Brezovšek v sodelovanju z Občino 
Vojnik prireja koncert »BrassArs« v 
Kulturnem domu Vojnik.

sobota,
24. september, 
ob 9. uri                                   

Župnijska Krtisa, KO RK in KS Nova Cerkev 
organizirajo »Srečanje starejših krajanov« 
z mašo in kulturnim programom v POŠ 
Nova Cerkev.

petek, 
30. september, 
ob 19.30 uri

Filip Brezovšek v sodelovanju z Občino 
Vojnik prireja koncert »Jazz s citrami« na 
gradu Lemberg.

   Kdaj
KdoKaj
  Kje

AVGUST

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov v Obrtno-
poslovni coni Arclin v Občini Vojnik ima nov odpiralni 
čas. V njem so zabojniki za osem različnih frakcij: 
steklo, papir, plastika in folija, gradbeni material, 
gume, biološki odpadki, vključno z lesom in mešani 
komunalni odpadki. Za uporabnike je to vsekakor 
dobra novica. 

Zbirni center uporabljamo vsi vojniški občani, ki smo 
vključeni v sistem javnega odvoza odpadkov. Štirikrat 
letno lahko pripeljemo v Zbirni center Vojnik večje, 
kosovne odpadke, ki jih ne moremo odložiti v obstoječe 
zabojnike. S sabo moramo imeti odrezek plačane 
položnice. Odlaganje odpadkov poteka pod nadzorom 
delavcev Centra samo v času uradnih ur.

zbirni center v 
vojniku odprt 
tudi ob torkih

Uradne ure Centra za zbiranje odpadkov 
v Vojniku so od 10. maja 2016 dalje vsak: 
• torek: od 1500 do 1900 
• četrtek: od 1400 do 1900 
	 (15.	marec–15.	november)	
• četrtek: od 1400 do 1800 
	 (16.	november	–14.	marec)	
• sobota: od 800 do 1200 ure


