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KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
torka, 5. novembra 2019,
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 127. številke bo v četrtek,
12. decembra 2019.

Članke, prejete po 5. novembru 2019, 
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. 

KAZALO

4 ŽUPANOVA BESEDA
Ne pusti, da bi ti težave, s katerimi se srečuješ, 
vzele pogum za delo

6 OBČINA VOJNIK
Prostorsko načrtovanje in 
premoženjskopravne zadeve

19 IZZA (O)GLEDALA, Marjan Kajzba 

Biti na robu naše družbe

27 JANI PRGIĆ 
Človek, ki ne zapravlja časa za stvari, nad 
katerimi nima nadzora 

29 URADNI DEL 

Javni razpis, vizija in strategija, javni poziv 

52 NA PRAGU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 

Prvošolci nas pozdravljajo

Lep in pomemben za biotsko raznovrstnost. Navadni modrin (Polyommatus icarus), 
dnevni metulj, na paši v Novi Cerkvi.
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Izdajatelj:
Občina Vojnik 

Odgovorna urednica:
Lea Sreš 

Uredniški odbor: 
Nuša Lilija, Jože Žlaus, Nina Mlinar, 

Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Tanja Čretnik

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled: 
Nina Jekl 

Naslovna fotografija:
Tanja in Franci Bezovšek v njunem 

vinogradu v Malih Dolah
Fotografija:

Matjaž Jambriško 

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

Tisk:
Grafika Gracer, d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

Poletne zgodbe 
Za nami je poletje, ki je prineslo veliko doživljajev, novih spoznanj, 
dogodkov in dejavnosti. Veliko se je dogajalo in odraz tega je obseg 
Ogledala 126. Kar težko sem umestila vse tisto, kar ste poslali na naš 
naslov vi in člani uredniškega odbora. Vse tri krajevne skupnosti, društva 
in organizacije, občinska uprava niso imeli poletnega zatišja. Vrstila so 
se odprtja objektov v lokalnih skupnostih, ki so prinesla boljše pogoje 
življenja za krajane, Krajevna skupnost Nova Cerkev je praznovala. 
Društveno življenje je bilo pestro, mladi so bili dejavni. 

V tej številki predstavljamo prenovo občinske spletne strani, ki bo 
omogočila lažji dostop do informacij, delo občinske uprave, kjer 
prostorsko načrtujejo in opravljajo premoženjskopravne zadeve. To so 
aktualne teme, ki lahko vplivajo na obveščenost in s tem na kakovost 
življenja posameznika in skupnosti. Seveda, če jih poznamo, zato jih 
preglejte.  

Svoj jubilej sta praznovala dva pomembna moža, ki skrbita za duhovno 
oskrbo, gospod Alojz Vicman in gospod Anton Perger, obema čestitke. 
Predstavljamo najstarejšo občanko Katico Kotnik, ki obuja spomine na 
Vojnik, skozi katerega je tekla makadamska cesta in pod hribom Device 
Marije je stalo le nekaj hiš. Šolski prag je prestopila nova generacija 
prvošolcev, ki vam jih predstavljamo v sliki. Vsem šolarjem, učiteljicam 
in učiteljem želim uspešno delo. V tej številki kuhamo z MasterChefom 
Tomažem Zevnikom, o težavah starostnikov govori Marjan Kajzba, 
spoznavamo uspešne športnike, glasbenike, posameznike. 

Oktobra praznuje občina Vojnik 25 let in izbrani so občani, ki so s svojim 
delom v letu 2019 v lokalni skupnosti izstopali. V naslednjih številkah 
vam jih bomo predstavili. Bogat je izbor tem o društvenih dogodkih, tudi 
na kratko v Fotovrtincu, kjer vsebine krajšamo. Celotne zgodbe in tudi 
ostale prispevke in dogodke lahko vedno preberete na www.mojaobcina.
si/vojnik.  

Za vsakim dogodkom se skriva veliko dela organizatorjev, truda in želje 
po bogatitvi naše skupnosti in posameznika. Lepo je, da v svoji občini 
lahko soustvarjamo in imamo pogoje za bogato društveno življenje. 
Hvala vsem, ki svoje delo predstavljate v prispevkih, dajete pobude in 
pošiljate fotografije. Prav je, da so predstavljene tudi »manjše« zgodbe, 
tudi te štejejo in so del mozaika naše občine. 

  

Naj bo jesen bogata, v naslednji številki pa se že veselimo prazničnih tem, 
tudi Božičnega Vojnika. 

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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S KATERIMI SE SREČUJEŠ, 
VZELE POGUM ZA DELO

Občina Vojnik letos praznuje 25 let 
samostojnega delovanja. Lahko smo ponosni 
in veseli, da sta v teh letih razvoj in napredek 
opazna praktično povsod v našem kraju.

Nova šola in športna dvorana ter vrtec v Vojniku, 
nova šola v Socki, obnovljena šola in nova telovadnica 
v Novi Cerkvi, Špesov dom starejših, Poslovno-obrtna 
cona Arclin, urejen odvoz odpadkov, nov zbirni center 
v Arclinu in Regijski center za ravnanje z odpadki 
v Bukovžlaku ter ČN Škofja vas, Nova Cerkev in 
Frankolovo skupaj s kanalizacijskim omrežjem so le 
večji projekti, ki bistveno prispevajo k zdravemu in 
čistemu okolju ter posledično k boljšemu življenju v 
naši občini. Vsako leto zgradimo nekaj vodovodnega 
omrežja s ciljem, da bi vsako gospodinjstvo imelo 
varen in zanesljiv vir pitne vode. Novi mostovi, 
prenovljene ceste in makadam, ki počasi izginja, 
lajšajo vsakodnevno mobilnost. Imamo urejeno 
okolico. S protipoplavnimi ukrepi smo zagotovili 
poplavno varnost Vojnika in spodnjega Arclina. 
Urejene so tudi športne površine. Stremimo k 
trajnostnemu razvoju občine, kmetijstva, podjetništva 
in turizma, vse to ob ohranitvi neokrnjene narave, 
ki jo vidimo kot bogato dediščino iz rok svojih 
prednikov. Sprejet je Občinski prostorski načrt, kjer 
imamo zagotovljene prostorske možnosti za razvoj in 
naložbe. 

Da, marsikaj nam je v tem času uspelo, imamo pa tudi še 
veliko postoriti. Pločniki, kolesarske poti, posodobitve 
cest, izgradnja modernih telekomunikacijskih povezav 
so le nekatere od potrebnih nalog v bližnji prihodnosti. 
Posluh pa bo treba imeti tudi za demografske spremembe 
ter potrebe socialno šibkejših. Biti nam mora mar za 
vsakega občana, da bo lahko živel dostojno življenje. 

Žal sodobni čas teče v nekakšni samozadostnosti. Zdi 

se, kot da ne potrebujemo nikogar. Ne znamo se umiriti, 
počakati, prisluhniti naravi, sočloveku, sebi. Tečemo, 
neprestano tekmujemo, merimo in se primerjamo z 
drugimi. Tudi sodobna tehnologija, telefoni, računalniki 
in razna družbena omrežja nas zapirajo v nekakšen 
»navidezni« svet. Življenje v občini Vojnik je drugačno, 
lepo in bogato zaradi dejavnih ljudi, ki se angažirajo 
v številnih društvih in organizacijah in jim je mar za 
sočloveka. Kultura, šport in turizem so področja, kjer je 
delovanje zelo plodno. Uspešno delujejo vrtci in šole, 
urejena in bogata je tudi duhovna oskrba. Učinkovito 
deluje Karitas v župnijah in KO RK v vseh treh krajevnih 
skupnostih. Nikakor pa ne smem mimo naših izjemno 
predanih gasilcev, saj so motor dogajanja v kraju in 
steber delovanja civilne zaščite. 

  

Pri vsakodnevnem delu seveda nastanejo številne težave, 
vendar je pomembno predvsem to, da jih skupaj rešujemo 
in da smo složni v odločitvah in dejanjih. Zahvaljujem 
se svetnikom, ki znajo prisluhniti drug drugemu in 
se odločati tako, da je skupno dobro kar največje. Me 
pa žalosti, da se vedno pogosteje s strani krajanov 
pojavljajo nestrpnosti, ki se izražajo skozi neprimerno 
komunikacijo. Prosim, da smo v dialogu strpni drug do 
drugega in ohranjamo pogovor na kulturni ravni. Tako 
bomo lažje reševali nastale težave. 

  

Začeli smo novo šolsko leto. Prvi teden so prostovoljci 
spet poskrbeli za dodatno varnost otrok. Pozivam vse 
udeležence v prometu na posebno pozornost v korist 
varnosti naših otrok. Učiteljem in učencem pa želim 
uspešno novo šolsko leto. 



5

Iz dela občinske uprave in občinskega sveta naj 
poudarim le nekaj najpomembnejših točk: 

 

• Začela se je gradnja vrtca Frankolovo. 

• Končano je asfaltiranje makadamskih cest po načrtu 
krajevnih skupnosti. 

• Dokončali in sprejeli smo strategijo občine Vojnik 2020–
2030. 

• Potrdili smo rebalans za leto 2019. 

• Izvaja se sanacija plazu v Črešnjicah – faza 2. 

• Obnovili smo leseni del mostu preko Hudinje v Višnji vasi. 

• Rekonstruirali smo odseke lokalnih cest: Vojnik–Šmartno, 
Ivenca–Ilovca in Frankolovo–Socka. 

• Uredili smo Preložnikovo ulico, začenjamo z ureditvijo 
Kašove ulice. 

• Zgrajen je nov betonski most preko Dobrnice v zg. 
Hrenovi. 

• Dokončana sta cesta v Socki in prostori za društva v POŠ 
Socka. 

• Izveden je razpis za izvajalce zimske službe. 

• Začeli smo dejavnosti za proračun 2020 in 2021, objavljen 
je poziv za sodelovanje krajanov s predlogi, ki jih 
posredujete svojim predstavnikom v svetih KS. 

• V Arclinu sta porušena objekta, nastal je prostor za 
ureditev novega križišča. 

• Izbrani so tudi občinski nagrajenci za leto 2019. 

 

Dovolite mi, da vas ob koncu svojega pisanja iskreno 
povabim na osrednjo prireditev v počastitev praznika 
občine Vojnik, ki bo 3. 10. ob 19. uri v telovadnici 
OŠ Vojnik. Kot vsako leto bodo podeljena občinska 
priznanja, letos pa bo še bolj slovesno, saj bomo 
praznovali tudi srebrni jubilej občine Vojnik. 

  

Vsem občankam in občanom iskrene čestitke ob 
prazniku občine Vojnik.

Branko Petre, 
 vaš župan
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»Lepota je večnost, ki sama sebe gleda v ogledalu.

Toda vi ste ta večnost in vi ste to ogledalo.«
                                            (Kahlil Gibran)

Vljudno vabljeni na osrednjo prireditev ob 25-letnici občine Vojnik,
ki bo v četrtek, 3. oktobra 2019, ob 19. uri v telovadnici Osnovne šole Vojnik.

Podelili bomo občinske grbe, županova priznanja in priznanja zlatim maturantom.

          Branko Petre, župan

Nastopajoči:
Glasbena zasedba Sekstakord  • Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik

Skozi večer nas bo popeljala Saša Pukl.
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OBČINA
VOJNIK
Pripravila: mag. Mojca Skale, foto: Lea Sreš

Prostorsko načrtovanje in premoženjskopravne zadeve
Občina Vojnik v letu 2019 sprejema Vizijo in strategijo 
občine Vojnik 2020–2030, ki temelji na vrednotah 
ljudi. Z analizo vaših vrednot in ocen lani smo 
ugotovili, da ste premalo seznanjeni s prostorskim 
načrtovanjem, zato vam bomo v tej številki Ogledala 
predstavili projekte, dela in naloge prostorskega 
načrtovanja ter drugih premoženjskopravnih zadev, 
ki se nanašajo na občane.  
 
Več o navedenih temah boste izvedeli od Jelke Gregorc, 
višje svetovalke za okolje in prostor, ter Tanje Golec 
Prevoršek, višje svetovalke za premoženjskopravne 
zadeve. 
Jelka opravlja naloge prostorskega načrtovanja, izdajanja 
prostorske dokumentacije ter sodeluje pri razvojnih 
programih komunalnega opremljanja prostora. Tanja 
pripravlja, usklajuje in pregleduje pogodbe ter odloke, 
skrbi za Občinski svet, Odbor za finance in občinsko 
premoženje ter za Statutarno pravno komisijo. V primeru 
odsotnosti se nadomeščata ter sodelujeta pri zahtevnejših 
projektih. 
  
1.) Katere projekte in naloge izvajata v letu 2019?

Jelka: 
Prostorsko načrtovanje  
Na področju prostorskega načrtovanja smo v tem letu 
zaključili postopek zbiranja novih pobud za spremembe 
Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN). 

Zdaj bomo pristopili k izboru izvajalca in nadaljevanju 
postopka sprejemanja sprememb OPN. Občinski 
prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt 
občine. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih 
zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja 
občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena 
ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski 
prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in 
trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in 
za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo 
njenih prebivalcev. 
Že v preteklem letu smo začeli spremembo OPN za 
potrebe umeščanja vetrnih elektrarn na Konjiški gori. 
  
V izdelavi so štirje občinski podrobni prostorski načrti (v 
nadaljevanju OPPN) za umeščanje stanovanjske gradnje: 
- OPPN za del prostorske enote EUP VO-14 v Vojniku, 
- OPPN za del prostorske enote EUP VO-16 v Vojniku, 
- OPPN za območje Gmajner v Novi Cerkvi (del
 prostorske enote EUP NC-5), 
-  OPPN za prostorsko enoto EUP NC-32 V Novi Cerkvi. 
  
Trije OPPN so v izdelavi za umeščanje poslovne 
dejavnosti: 
-  OPPN za del prostorske enote EUP VO-42 v Vojniku (za 

poslovno gradnjo), 
-  OPPN za Poslovno cono Vojnik II (del prostorske enote 

EUP VO-44 in del prostorske enote EUP VO-45), 
-  OPPN za Poslovno cono Vojnik III (del prostorske enote 

EUP VO-46 in del prostorske enote EUP VO-47).
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Jelka Gregorc, višja svetovalka za okolje in prostor

V 2019 je bil zaključen postopek zbiranja novih pobud za 
spremembe Občinskega prostorskega načrta.
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Potekajo tudi dogovori o izdelavi še dveh OPPN; in sicer 
na Frankolovem (opuščen kamnolom) za umestitev 
športno-rekreacijskega parka in v Višnji vasi za umestitev 
gasilskega poligona, gasilskega doma Vojnik in drugih 
dejavnosti. 
Intenzivno potekajo tudi usklajevanja z Direkcijo RS za 
infrastrukturo, saj so naročeni projekti za umeščanje 
pločnika ob cesti Arclin–Ljubečna ter pločnika in 
kolesarske steze ob regionalni cesti Celje–Vojnik. Ob tem 
je treba rešiti še zamenjavo komunalne infrastrukture in 
odvodnjavanja na območju Arclina. 
Naročeni so že projekti za zamenjavo dotrajanega 
vodovoda ob regionalni cesti Nova Cerkev–Razdelj pred 
predvideno rekonstrukcijo ceste. 
  
Energetsko upravljanje 
Kot občinski energetski upravljavec izvajam naloge iz 
Lokalnega energetskega koncepta: nadzor in izvajanje 
dejavnosti za zmanjšanje porabe energije v javnem 
sektorju; priprava in predstavitev letnega poročila o 
izvajanju LEK-a pristojnim organom; zagotavljanje 
ustreznega trajnostnega razvoja energetike v občini; 
pobude za izvajanje projektov Učinkovite rabe energije 
(URE) in Obnovljivih virov energije (OVE); spremljanje 
izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov na podlagi 
energetskih pregledov; informiranje in koordinacija 
glede energetskih vprašanj; sodelovanje pri investicijskih 
odločitvah glede energetskih vprašanj. 
  
Druge naloge 
Koordinacija z javnim podjetjem Vodovod-kanalizacije, 
Celje glede obnov in novih investicij v vodovode, 
kanalizacije in odvodnjavanje meteornih voda. 
Naloga občine je tudi skrb za prostoživeče zapuščene 
živali, kar urejamo na podlagi pogodbe z zavetiščem. 
Sodelujem tudi pri sejah odbora za okolje in prostor 
ter komunalo ter na sejah Občinskega sveta, kadar so 
vsebine s področja okolja in prostora. 
  

   
Tanja:  
Koncesije  
V preteklem letu je občina podelila koncesijo za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v občini 

Vojnik, letos pa smo pristopili k pripravi odlokov s 
področja pogrebne in pokopališke dejavnosti. Objavili 
smo razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v občini Vojnik, ki pa še ni zaključen. 
V teku je razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini 
Vojnik na področju programa splošne ambulante v 
socialnovarstvenem zavodu Contraco – Špesov dom 
Vojnik.

Premoženjskopravne zadeve 
Skrb za premoženjskopravne zadeve zajema 
gospodarjenje s stvarnim premoženjem občine, sestavo 
pogodb za prodajo, nakup, menjavo ali najem zemljišč ter 
urejanje zemljiškoknjižnega stanja. 
Moje področje je tudi strokovna pomoč drugim 
organom občine in pravni pregled pogodb, v katerih je 
občina pogodbena stranka. Pripravljam javne razpise 
za prodajo nepremičnega in premičnega premoženja 
občine, prijavljam obveznosti v izvršilne in stečajne 
postopke, sodelujem v postopkih zavarovanja občinskega 
premoženja in v odškodninskih postopkih. 
Priprava in pregled odlokov, ki jih posredujemo v 
obravnavo Občinskemu svetu, je področje, ki mu je treba 
nameniti veliko pozornosti, saj živimo v časih, ko se 
zakonodaja pogosto spreminja, čemur je treba slediti tudi 
na lokalni ravni. 
  
Sodelovanje pri javnih naročilih 
Občina je letos izvedla kar 8 javnih naročil s področja 
komunale, nizkih in visokih gradenj, pri izvedbi katerih 
sodelujem kot članica komisije za področje prava: 
- vzdrževanje asfaltnih javnih poti v občini od 2019 do 

2021, 
- rekonstrukcija lokalne ceste Vojnik–Gmajna, 
- izgradnja vrtca Frankolovo, 
- razširitev javnega vodovodnega sistema v naselju Beli
   Potok KS Frankolovo, 
- ureditev lokalne ceste Frankolovo–Socka, 
- vrtec Frankolovo – zunanja ureditev, 
- izgradnja vrtca Frankolovo – konkurenčni dialog, 
- izvajanje zimske službe javnih poti na območju občine v 

zimskih sezonah od 2019 do 2022. 
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Tanja Golec Prevoršek, višja svetovalka za premoženjskopravne 
zadeve

Socialnovarstveni zavod Contraco – Špesov dom Vojnik
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Druge naloge 
Med moje naloge spada tudi izvajanje nalog 
pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. 
Pripravljam vabila, gradiva s svojega delovnega 
področja in zapisnike za seje Občinskega sveta, Odbora 
za finance in občinsko premoženje ter za Statutarno 
pravne komisije. Pripravljam gradiva in stališča občine v 
postopkih pred sodišči in v upravnih postopkih. 
Kot predstavnica občine sem članica Sveta zavoda Vrtca 
Mavrica Vojnik, na lokalnih volitvah sem sodelovala pri 
izvajanju volilnih opravil kot namestnik tajnika občinske 
volilne komisije. 
  

  
2.) Poleg teh projektov izvajata tudi upravne 
postopke.  
  
Jelka: Na področju okolja in prostora se v zvezi s 
prometom nepremičnin izdajajo potrdila o namenski 
rabi prostora, potrdila o predkupni pravici in potrdila 
o spremembi namembnosti zemljišč. Na letni ravni je 
izdanih povprečno 650 potrdil. 
  
Za osnovne informacije o možnostih in pogojih za 
umeščanje objektov se izdajajo lokacijske informacije 
(za preproste objekte), v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja za nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne 
objekte pa izdajamo mnenja o skladnosti s prostorskim 
aktom (povprečno 75 na leto). 
  
Poleg tega občani oziroma investitorji pogosto osebno ali 
preko telefona poizvedujejo o možnih posegih na svojih 
zemljiščih. 
  
Vsem investitorjem se pred izdajo gradbenega dovoljenja 
izračuna tudi komunalni prispevek. Enkrat letno 
Finančna uprava izda vsem lastnikom nepremičnin 
odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnih 
zemljišč. Na občini pripravimo bazo, ki jo uskladimo s 
podatki iz drugih javnih evidenc. 
Tanja: Letos smo objavili javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem. Občina objavi razpis 
vsaka tri leta ali prej, odvisno od razpoložljivih 
stanovanj. Prosilcem, ki se uvrstijo na prednostno listo, 

se neprofitna stanovanja dodelijo z odločbo. Upoštevajo 
se razpoložljiva stanovanja po velikosti in število članov 
upravičencev. 
V okviru gospodarjenja z nepremičnim premoženjem 
občine izdajamo soglasja za uporabo zemljišč in 
odločbe o odmeri pristojbine za uporabo javnih površin. 
Pooblaščena sem za vodenje upravnega postopka na 1. 
in 2. stopnji in za sodelovanje pri mejnih ugotovitvenih 
postopkih in parcelacijah. 
  
3.) Katere so vajine največje težave oziroma izzivi pri 
delu?  
  
Jelka: Največje težave v zvezi s sprejemanjem prostorskih 
aktov so dolgotrajnost in zahtevnost postopkov pri 
pridobivanju pozitivnih mnenj – soglasjedajalcev (10–
20). 
Pogosto so v postopkih zahtevane izdelave dodatnih 
strokovnih podlag, ki so časovno in finančno zahtevne. 
Težavo predstavljajo tudi usklajevanje pogojev 
posameznih mnenjedajalcev (npr. pogoji Direkcije za 
vode ali Zavoda za varstvo kulturne dediščine). 
  
Tanja: Postopki s področja upravnega poslovanja, 
kot tudi podeljevanja koncesij, javnega naročanja in 
gospodarjenja z nepremičnim premoženjem so strogo 
formalni postopki, vezani na predpise in roke. V okviru 
vsakega posameznega postopka je treba zagotoviti vso, 
s predpisi zahtevano dokumentacijo, kar ima pogosto 
za posledico dolgotrajnost postopkov. Če poudarim 
sklenitev prodajne pogodbe, je treba pridobiti sklep 
Odbora za finance in občinsko premoženje in Občinskega 
sveta, velikokrat je potrebna geodetska odmera in 
pridobitev odločbe Geodetske uprave, če gre za kmetijsko 
zemljišče odobritev Upravne enote, odmera davka s 
strani Finančnega urada, overitev podpisa prodajalca pri 
notarju, šele potem je pogodba sposobna za vknjižbo v 
zemljiško knjigo. 
  
4.) Kaj vama vzame največ časa?  
  
Jelka: Veliko časa porabimo za razne urgence in prošnje 
za prednostno reševanje, ker so postopki zelo dolgotrajni. 
Prav tako porabimo veliko časa za pisanje raznih poročil 
in evidenc za državne organe. 
Dolgotrajni so tudi postopki pridobivanja služnosti oz. 
pridobivanja lastninske pravice, kar moramo urediti pred 
vsako gradnjo oziroma investicijo. 
  
Tanja: Ugotavljam, da je treba vedno več časa nameniti 
pripravi poročil, urejanju evidenc, pridobivanju soglasij 
drugih institucij. Z elektronskim poslovanjem so se 
nekatera opravila poenostavila, druga pa žal zahtevajo 
več časa. 
  
5.) Kaj si štejeta kot največji uspeh pri svojem delu? 
  
Jelka: Največji uspeh je bil v letu 2017, ko smo sprejeli 
Občinski prostorski načrt, s katerim smo zaključili 

Med delovne naloge spada priprava gradiva.
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13-letno delo in usklajevanje z državnimi organi.  
  
V lanskem in letošnjem letu sem skupaj s sodelavci 
uspešno pripravila dokumentacijo za gradnjo vrtca 
Frankolovo. Moje vključevanje je bilo pomembno za 
pravilno umestitev objekta v prostor. Uskladila sem tudi 
projekt zunanje ureditve s prestavitvijo vodotoka in 
zamenjavo prepusta ter projekt kabliranja električnega 
daljnovoda z umeščanjem nove transformatorske postaje. 
Uspeh so tudi posamezni postopki, ki se zaključijo in so 
objekti ali pa infrastruktura uspešno umeščeni ter so 
občani z njimi zadovoljni. 
  
Tanja: Uspeh je, ko je projekt, na katerem smo delali 
precej časa, izpeljan in služi namenu. Pred leti smo 
naleteli na težave pri gradnji telovadnice Vojnik, saj 
je izbrani izvajalec v času gradnje šel v stečaj. Sredi 
projekta je bilo treba najti novo rešitev, tako v smislu 
same gradnje, za kar skrbi sodelavka s področja investicij, 
kot tudi postopkovno, saj je pravilna izvedba postopka 
ravno tako ključnega pomena za uspešnost projekta. 
  
Ena večjih investicij, ki se nam obeta v tem letu, je 
gradnja vrtca Frankolovo. Moja naloga, vezana na 
predmetno investicijo, je bila priprava pogodb in 
spremljajoče dokumentacije pri nakupu zemljišča, 
potrebnega za umestitev vrtca v prostor. 
  
Prav tako pomembne so pogodbe, ki jih sklepamo 
z občani za ureditev cest, vodohranov in ureditev 
komunalne infrastrukture. Z vsako sklenjeno pogodbo 
smo bližje cilju, ki smo si ga zadali, in to je urejeno 
zemljiškoknjižno stanje. 
  
6.) Kdaj sta najbolj zadovoljni? Kako je s 
sodelovanjem in pohvalami občanov? 
  
Jelka: Sodelovanja z občani je res veliko in je pretežno 
tudi zelo korektno. Nekateri občani so zadovoljni, 
nekateri pa seveda tudi ne, sploh ko jim izračunam 
komunalni prispevek ali kadar prejmejo odločbo za 
plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. 
  
Tanja: Sodelovanje občanov je ključnega pomena za 
samo izpeljavo projektov. Pri večini projektov s področja 
komunale in gradenj se je treba z občani dogovoriti 
in izpeljati odkup zemljišča ali pa vknjižbo služnostne 
pravice. Brez vzajemnega sodelovanja in razumevanja 
napredka ne bi bilo. 
  
7.) Katere ukrepe načrtujeta za izvedbo nalog iz 
strategije 2020–2030? 
  
Jelka: Trudili se bomo izboljšati energetsko učinkovitost 
javnih objektov. Sodelujemo pri pripravi projektov, ki 
bodo omogočali umeščanje kolesarskih poti in pločnikov 
v prostor, saj je izgradnja teh ena od prednostnih nalog 
občine, zapisanih v strategiji. Uresničitev cilja bo v veliki 
meri odvisno od uspešnosti pri pridobivanju zemljišč, saj 

bomo potrebovali sodelovanje in razumevanje lastnikov 
zemljišč, kjer se bodo projekti izvajali. 
  
Tanja: Na področju gospodarjenja s stvarnim 
premoženjem je ena izmed prednostnih nalog 
urejanje lastništva lokalnih cest in javnih poti 
na območju občine. Problematika neurejenosti 
lastništva cest je vseslovenska, saj se je v obdobju 
zadnjih 50 let pospešeno delalo na vzdrževanju in 
asfaltiranju cestnega omrežja, pri čemer pa urejanje 
zemljiškoknjižnega stanja temu ni sledilo. Tako imamo 
zdaj stanje, da je še precej kategoriziranih cest v lasti 
fizičnih oseb. Pospešeno delamo na odmerah in prenosu 
lastništva cest v last občine, k čemur nas zavezuje tudi 
zakonodaja. 
  
8.) Veliko delata na terenu, kjer rešujeta različne 
težave. Kaj želita še povedati našim občankam in 
občanom?  
  
Jelka: Običajno pri terenskem delu poskušamo razrešiti 
različna mnenja dveh nasprotnih strank. Občina, katere 
interese zastopamo, pa mora ščititi javni interes in 
upoštevati zakonodajo. 
  
Tanja: Poudarila bi, da je moje delo na terenu v veliki 
meri vezano na geodetske odmere, predvsem cestišč. 
Pri tem pride na terenu včasih tudi do trenj med 
lastniki sosednjih zemljišč, saj so podatki ponekod bolj, 
drugje manj natančni. Poudarila bi, da s strpnostjo 
in medsebojnim dogovorom rešimo večino stvari v 
zadovoljstvo vseh udeležencev. Včasih pa dogovor ni 
mogoč. V takšnih primerih zadeve prevzamejo druge 
institucije. Je pa res, da pri dogovoru udeleženci 
skupaj oblikujejo rešitev, pri odločitvi sodišča ali 
drugega organa pa odločitev po navadi ni pogodu vsem 
udeležencem. 
  
Jelka in Tanja, z vajino predstavitvijo nalog in 
pristojnosti sta našim občankam in občanom omogočila 
vpogled v dejavnosti občine in s tem lažje reševanje 
njihovih potreb in želja. 

        Naročila napisov po tel.: 041 611 087

Kamnoseštvo Franc Kramar s. p. 
(prej Marjan Amon s. p.) 

iz Šmartnega v Rožni dolini 
vam nudi  nagrobne spomenike 

po ugodnih cenah.

Naročila po tel.: 041 428 471

15% gotovinski popust

NAGROBNI SPOMENIKI
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NAGRAJENCI
Pripravila: mag. Mojca Skale

Dejavni v lokalni skupnosti
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vojnik (UPB1 – Uradni list RS, št. 66/09 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 37/15) je Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju Komisija) v 125. številki Ogledala 
(27. 6. 2019) na uradni spletni strani www.vojnik.
si in v spletnem časopisu www.mojaobcina.si/
vojnik objavila javni razpis o priznanjih Občine 
Vojnik v letu 2019. Komisija se je sestala 2. 9. 2019 
na 5. redni seji in je upoštevala vse predloge, ki 
so bili posredovani na naslov Občine Vojnik do 
vključno petka, 16. 8. 2019, ter so imeli soglasje 
kandidatov za priznanja.

Prejeli smo 181 pravočasnih in veljavnih 
predlogov, 7 prepoznih predlogov, 16 neveljavnih 
predlogov za 2 osebi, ki nista podali soglasja za 
obravnavo in morebitni prejem priznanja. 

Predlogi so iz različnih področij delovanja, in sicer:
KS Frankolovo: 47 predlogov za 5 oseb in 1 društvo
KS Nova Cerkev: 18 predlogov za 8 oseb in 1 skupino
KS Vojnik: 93 predlogov za 8 oseb, 3 društva, 1 
skupino in 2 kolektiva
Drugi kraji: 23 predlogov za 1 društvo in 1 osebo

Po vrsti priznanja so predlogi naslednji:
ZLATI GRB: 22 predlogov za 2 osebi in 1 skupino
SREBRNI GRB: 24 predlogov za 3 osebe in 3 društva 
BRONASTI GRB: 71 predlogov za 7 oseb, 2 društvi in 
1 kolektiv
PRIZNANJA ŽUPANA: 58 predlogov za 12 oseb, 1 
skupino, 1 kolektiv in 1 društvo
NEOPREDELJENI: 6 predlogov za 4 osebe in 1 društvo
 

Komisija je proučila utemeljitve predlogov. Člani 
komisije so menili, da so predlagani občani, društva, 
kolektivi, skupine mnogo prispevali za razvoj krajev 
v občini Vojnik. Zaradi omejenosti števila priznanj so 
med predlaganimi izbrali ter poleg obrazložitev in 
utemeljitev upoštevali tudi območje delovanja (KS), 
število predlogov letošnjega in tudi predhodnih let. 

PREJEMNIKI OBČINSKIH GRBOV

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/16) ter 8. in 9. člena 
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik 
(UPB1 – Uradni list RS, št. 66/09 in Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 37/15) je Občinski svet Občine 
Vojnik 12. 9. 2019 na 7. redni seji določil naslednje 
prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 2019:

ZLATI VOJNIŠKI GRB: 
DUŠAN HORVAT (Dol pod Gojko, Frankolovo) – za 
večletno zavzeto vodenje Sveta KS Frankolovo, dejavno 
delo predsednika Prosvetnega društva Anton Bezenšek 
Frankolovo in sodelovanje pri organizaciji odmevne 
prireditve »Ostanimo prijatelji«, nesebično pomoč 
sokrajanom ter drugim društvom in organizacijam v 
kraju.

SREBRNI VOJNIŠKI GRB:
GASILSKA ZVEZA VOJNIK-DOBRNA – za uspešno 
20-letno sodelovanje in povezovanje gasilskih društev 
občine Vojnik in Dobrna, usposabljanje gasilcev na 
visoki ravni in širjenje gasilstva med mladimi, doseganje 
odličnih rezultatov na različnih tekmovanjih ter 
nesebično pomoč ljudem v stiski.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO »FRANCE 
PREŠEREN« VOJNIK – za uspešno dolgoletno delovanje 
na kulturnem področju, spodbujanje in razvijanje 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, popestritev 
dogajanja v občini in po Sloveniji z raznimi koncerti in 
nastopi ter dramskimi igrami.

BRONASTI VOJNIŠKI GRB: 
PAVEL BOŽNIK (Hrenova, Nova Cerkev) – za dolgoletno 
in dejavno delo kot član vodstva Prostovoljnega 
gasilskega društva Lemberg, sooblikovanje društva, 
nesebično pomoč ljudem ter sokrajanom v raznih 
naravnih nesrečah in stiskah ter delovanje v Svetu KS 
Nova Cerkev. 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV 
CELJE – za uspešnih 50 let delovanja, pomoč invalidom 
in ljudem v stiskah, delovanje na zdravstvenem področju, 
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organiziranje številnih predavanj in izobraževanj ter za 
dejavno delo v občini Vojnik.

ŠPORTNO DRUŠTVO FRANKOLOVO – za več kot 
20-letno dejavno delovanje na športnem področju, 
širjenje športne dejavnosti med krajani, mladino in otroki 
ter organizacijo številnih športnih prireditev v kraju.

PRIZNANJA ŽUPANA

Na podlagi 4. alineje 2. člena in 3. odstavka 8. člena 
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 
– Uradni list RS, št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 37/15) je župan Občine Vojnik določil 
naslednje prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 
2019: 

Krajevna skupnost Frankolovo 
IRMA BLAZINŠEK (Lipa pri Frankolovem) za prizadevno 
dolgoletno udejstvovanje v kraju, 10-letno predsedovanje 
Turističnemu društvu Frankolovo ter dolgoletno petje v 
cerkvenem pevskem zboru župnije Frankolovo. 

ALOJZIJA OPERČKAL (Lindek, Frankolovo) – za 
izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, delovanje v 
Društvu podeželskih žena Meta ter pomoč društvom v 
kraju z domačimi dobrotami. 

PETER RUPNIK (Frankolovo) – za 35-letno predanost 
gasilstvu v svojem kraju, pomoč pri urejanju in obnovitvi 
gasilskega doma, dejavno članstvo v Društvu Talon, 
Frankolovo ter prispevek k razvoju kraja.

Krajevna skupnost Nova Cerkev  
VILI FURLAN (Lemberg, Nova Cerkev) – za 50-letno 
delovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Nova 
Cerkev in Lemberg, mentorstvo mladim gasilcem ter 

nesebično pomoč sokrajanom. 

JURIJ JAKOP (Razdelj, Nova Cerkev) – za skoraj 
40-letno dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu 
Nova Cerkev ter predsedovanje Športnemu društvu Mali 
Pariz Nova Cerkev. 

MARIJAN KAJZBA (Nova Cerkev) – za večletno dejavno 
delo in predsedovanje v Društvu upokojencev Vojnik ter 
motiviranje članov društva za zdrav način življenja in 
športno udejstvovanje. 

Krajevna skupnost Vojnik 
GLASBENA ŠOLA CELJE – za 110-letno delovanje in 
10. obletnico dislociranega oddelka v Vojniku, glasbeno 
izobraževanje številnih otrok našega območja, med njimi 
nekaterih znanih glasbenikov v Sloveniji in v tujini. 

VOKALNA SKUPINA KOLORINA (Vojnik) – za 10. 
obletnico delovanja, uspešne nastope v Vojniku in okolici 
ter promocijo ženskega petja z njihovim vodilom, da s 
pesmijo barvajo življenje in z življenjem barvajo pesem. 

MARKO ZDOVC (Vojnik) – za večletno dejavno delo 
v Turističnem društvu Vojnik, sodelovanje z drugimi 
društvi v kraju in na kulturnih prireditvah v Sloveniji 
in tujini ter raziskovanje in ohranjanje zgodovinske, 
kulturne in tehnične dediščine. 

Grbi in priznanja bodo podeljeni na OSREDNJI 
PRIREDITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU, ki bo v 
ČETRTEK, 3. OKTOBRA 2019, ob 19.00 v telovadnici 
Osnovne šole Vojnik. 

Spoštovani občani in občanke, vljudno vabljeni na 
prireditev. 

Vsem prejemnikom občinskih priznanj iskreno čestitamo. 

IZDELOVALCEM  JASLIC
 
Turistično-kulturno društvo 
Globoče vabi v društvo ustvarjalne 
izdelovalce jaslic iz lesa, papirja, 
kamna in drugih materialov. 

Pokličite na št.: 
041 705 678 
ali sporočite na e-naslov:
 joze.zlaus@t-1.si.

LIPOV LES
Ustvarjalci Božičnega 

Vojnika še vedno 
iščejo LIPOV LES za 
izdelovanje jaslic in 
manjše SMREKE za 
okrasitev prizorišča 

prireditve. 

Pokličite po telefonu 
na št.: 031 641 431 

(Benedikt Podergajs).

“Trenirala bom na vso moč. Obljubim!”

Julija Blazinšek, komaj 
16-leta hokejistka iz 

Vojnika, lovi svoje sanje 
v Clevelandu.

Vsem, ki ste na kakršen 
koli način pomagali k 

uresničitvi nadaljevanja 
njene hokejske 

poti v tujini, se iz srca 
zahvaljujeva.

Robi in Julija BlazinšekJulija
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Neustrezni pogoji varstva v prostorih 
Vrtca Mavrica na Frankolovem so 
že pred leti prinesli razmišljanje 
o novogradnji, saj na obstoječi 
lokaciji nista možni ne sanacija ne 
novogradnja. Po razmisleku je bil 
določen prostor za telovadnico pri 
OŠ Frankolovo. Potem smo najprej 
naročili idejno zasnovo celega 
prostora, skupaj s predvidenim 
prostorom za športno igrišče, ki jo je 
izdelalo podjetje RC Plan M. Potrebni 
so bili dokupi zemljišč, tako za del 
igrišča kot tudi za ureditev potoka 
in ceste ob šoli in telovadnici. Z 
Elektro Celje smo se dogovorili za 
prestavitev daljnovoda in naročili 
projekte. Nato smo izvedli javni 
razpis za projektiranje zgradbe vrtca 
in izbrali Renato Vežnaver. Pridobili 
smo gradbeno dovoljenje. Ker smo 
se odločili za energetsko varčno 
gradnjo, smo se prijavili na razpis 
Eko sklada in pridobili 524.000 EUR 
nepovratnih sredstev. Za izdelavo 
projektov zunanje ureditve je bilo 
izbrano podjetje RC Plan M, ki je 
izdelalo projekte in pridobilo vsa 
potrebna soglasja. Direkcija za 
infrastrukturo nam bo pomagala pri 
sofinanciranju izgradnje prepusta 
pod državno cesto s 60.000 EUR. 
Letos smo izvedli javni razpis za 
izgradnjo objekta in nato še za 
zunanjo ureditev.

Izgradnja objekta vrtec 
Vrtec je zasnovan kot objekt v treh 

etažah. V kleti bo nova kuhinja in 
jedilnica za potrebe šole in vrtca. S 
tem bo odpadla sedanja vožnja hrane 
iz Vojnika. Prav tako bo urejena nova 
kurilnica na lesne sekance, s čimer 
bo rešena težava sedanje izjemno 
drage oskrbe z energijo. V tej etaži bo 
tudi nov oder za kulturne prireditve, 
ki se bo navezoval na obstoječo 
telovadnico. V pritličju bodo prostori 
vrtca za štiri oddelke z vsemi prostori 
za otroke in vzgojitelje. V mansardi 
pa bo ostal prostor za morebitno 
kasnejšo širitev vrtca ali druge 
potrebe po prostorih v šoli ali kraju. 
Za potrebe otrok bo na razpolago 
zunanji prostor v obliki teras in 
prostora za igro. Poleg urejenega 
prostora za dovoz, obračanje in 
parkiranje vozil je predvidena v tej 
fazi še ureditev travnatega prostora 
tam, kjer bo nekoč izgrajeno igrišče. 
  
Zunanja ureditev 
Zunanja ureditev predvideva 
najprej prestavitev in ureditev 
potoka ob gradbišču. Potrebna je 
tudi rekonstrukcija prepusta pod 
državno cesto in odvod vode v potok 
Tesnico. Na cesto se bo uredil nov 
priključek, ki bo omogočal dvosmerni 
cestni promet. Na koncu bo urejeno 
parkirišče in obračališče za potrebe 
dovoza otrok in oskrbo objekta. 
Urejene bodo zunanje površine za 
potrebe vrtca ter v zgornjem delu 
tudi večja travnata površina na 
prostoru, ki je kasneje predviden za 

izgradnjo igrišča. 
Poleg tega se bodo uredili vsi 
komunalni vodi (vodovod, elektrika, 
TK, kanalizacija). Prestavila se 
bo tudi transformatorska postaja. 
Elektro Celje bo izvedel tudi 
prestavitev in vkop obstoječega 
daljnovoda v zemljo na širšem 
odseku. 
  
Rekonstrukcija telovadnice na 
Frankolovem 
Zaradi potrebe, da se obstoječa 
telovadnica prilagodi novim 
standardom, jo bo treba v 
prihodnosti rekonstruirati. Povečati 
je treba širino in višino objekta. 
Izdelana je idejna zasnova. Okvirna 
ocena investicije je z opremo okoli 
1 milijon EUR. Zaradi finančnih 
možnosti se planira rekonstrukcija po 
letu 2025. 
  
Vpliv gradnje na življenje in delo 
Osnovne šole Antona Bezenška 
Frankolovo 
Vsekakor bo gradnja novega vrtca 
imela pomemben vpliv na šolo. 
Najprej v času gradnje predvsem 
glede vhodov v šolo, saj bo gradbišče 
v popolnosti zagrajeno zaradi 
varnosti otrok. Ker se začasno 
odstrani oder v telovadnici, se bo del 
kulturnega dogajanja moral začasno 
umakniti na druge lokacije. Preselila 
se bo tudi učilnica za tehniko. Po 
končani gradnji pa bo imela šola 
novo kuhinjo za pripravo hrane in 

VRTEC FRANKOLOVO
Tekst: Branko Petre, foto: Ines Novak

Nove investicije

Na predstavitvi gradnje vrtca na Frankolovem
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jedilnico v prostorih novogradnje. Do teh prostorov se 
bo dostopalo po obstoječem hodniku ob telovadnici. Nad 
vrtcem pa bo pridobljena večja zelena površina, ki bo 
lahko služila za potrebe dejavnosti na prostem. Izgrajena 
bo tudi nova kotlovnica na lesne sekance, ki bo izboljšala 
oskrbo kot tudi ceno sedanjega neugodnega ogrevanja z 
UNP. 
  
Ocena investicije, izvajalci del in roki 
Gradnjo vrtca bo izvajalo podjetje ODER, d. o. o., 
vrednost del je 1.950.000 EUR. Zunanjo ureditev 
bo izvajalo podjetje PEOR, d. o. o., vrednost del je 
410.000 EUR. Oprema kuhinje, jedilnice in vrtca pa 
bo stala okoli 320.000 EUR, dobavitelji še niso znani. 
Tako se pričakuje skupna vrednost okoli 2,7 mio.EUR. 
Predviden začetek del je september 2019, gradnja pa naj 

bi bila končana do jeseni 2020. Vesel sem, da so delo 
pridobila domača podjetja, ki so ponudila najbolj ugodne 
pogoje. Pričakujem še posebej odgovoren odnos do 
projekta. 
  
Izgradnja novega vrtca ne pomeni samo izboljšanja 
stanja s področja predšolskega varstva, temveč bistven 
razvojni premik celotnega naselja Frankolovo, saj na 
lokaciji ob OŠ nastaja celovito središče za predšolsko 
in osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje, ki na 
skupni lokaciji prinese pomembne sinergijske učinke. 
Nastajajo pa tudi pogoji za razvoj športne in rekreacijske 
dejavnosti. Ne nazadnje pa bo celovita ureditev prostora 
dopolnila lepo urejeno jedro Frankolovega, ki je pravi 
biser vaške arhitekture. 

NOVOSTI
Prenova občinske spletne strani
Po nekajmesečnih pripravah je konec letošnjega poletja 
zaživela nova oz. prenovljena in oblikovno posodobljena 
ter vsebinsko osvežena spletna stran Občine Vojnik z 
namenom, da uporabnikom ponudimo nove elektronske 
oblike komuniciranja.
 
Nova spletna stran bo z novimi funkcionalnostmi in 
vsebinami prevzela osrednjo vlogo pri informiranju 
občank in občanov. Pri postavitvi smo sledili sodobnim 
smernicam za oblikovanje spletnih strani, zato nova 
stran v odtenkih barv občinskega grba občine Vojnik 
izraža minimalističen videz. Jasne in pregledne vsebine, 
do katerih lahko dostopate na različne načine, pa 
zagotavljajo, da je stran uporabnikom prijazna. Stran 
ohranja že poznano strukturo in večino vsebin, hkrati 

pa smo dodali nekaj novih, sodobnih rešitev. Zasnovana 
je tako, da je prilagojena za prikaz na vseh novejših 
mobilnih in tabličnih napravah, omogoča lažje urejanje 
oblikovalcem vsebin in zagotavlja večjo preglednost 
uporabnikom. Novo spletišče bomo v nadaljevanju še 
dopolnili z informacijami in vsebinami, ki so pomembne 
za občane (nujna obvestila, razpisi, vloge, obrazci 
itd.), dodajali večpredstavne vsebine (fotografije, 
videoposnetke, TV-objave) in še mnogo drugega. Ker 
je spletna stran namenjena vam, bomo seveda veseli 
vašega mnenja, pripomb in predlogov, ki nam jih lahko 
pošljete na e-naslov: obcina@vojnik.si. Skušali jih bomo 
upoštevati in uresničiti. 

Tekst: Urban Podergajs

Pomembne osebnosti naših krajev
V februarski številki Ogledala smo vas pozvali, da 
sodelujete s svojimi predlogi in gradivi za objavo 
pomembnih osebnosti v knjigi, ki jo bomo izdali ob 
25-letnici Občine Vojnik. Zahvaljujemo se za vaše 
predloge, ki jih je uredniški odbor, v sestavu Janje 
Jedlovčnik (Osrednja knjižnica Celje), odgovorne 
urednice mag. Mojce Skale (Občina Vojnik), Lee 
Sreš (odgovorna urednica Ogledala), Marka Zdovca 
(Turistično društvo Vojnik) in Jožefa Žlausa (Turistično-
kulturno društvo Globoče) večinoma vključil v knjigo. 
Predstavljeni bodo vsi zlati občinski nagrajenci, vključno 
z letošnjim (24 prejemnikov), prejemniki priznanj 
za življenjsko delo s področja kulture ter 34 drugih 
pomembnih osebnosti z našega območja iz preteklosti in 
sedanjosti. 

Župan Branko Petre: »S knjigo želimo poudariti pomen 
njihovega dela, jim izreči zahvalo in izraziti svoj ponos. 
Naj najde mesto v naših družinah, kot so našli mesto 
ljudje, o katerih pišemo, v naših srcih in v zgodovini 
našega kraja. Naj nam bo njihov vzgled v spodbudo, da 
tudi sami začutimo potrebo, da nekaj svojega znanja in 
časa namenimo za delo v skupno dobro, v pričakovanju, 
da bomo tako v občini Vojnik živeli lepo in bogato 
življenje tudi v prihodnje.«

Knjiga bo izšla do sredine novembra 2019. 

Tekst: mag. Mojca Skale
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Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Ines Novak, Lea Sreš 

Pridobitve KS Nova Cerkev v 2019
V času praznovanja krajevnega praznika se še 
posebej pokaže prizadevno delo društev, saj s svojimi 
prireditvami in dogodki obogatijo praznovanje 
krajevnega praznika in ponudijo krajanom nemalo 
možnosti za druženje in povezovanje, zato se jim v 
imenu Sveta KS zahvaljujem za dobro delo.
 
Slavnostna seja Sveta KS Nova Cerkev je bila 6. julija 2019 
namenjena spominu na 4. julij 1944, ko obeležujemo 
krajevni praznik. Dogodek je priložnost, da opravimo 
pregled dela v preteklem letu, se seznanimo z novimi 
projekti in se zahvalimo vsem, ki so s svojim dejavnim 
delom izstopali v lokalni skupnosti.  
  
Pregled plana in realizirana dela v letu 2019: 
 
• izgradnja mostu spodnja Hrenova; 
• izgradnja mostu Zlateče–Homec; 
• izgradnja mostu zgornja Hrenova je v zaključni fazi; 
• asfaltiranje javnih poti: javna pot Razdelj (Kolar–Jakop) – 

140 m, javna pot Vizore (Kraljič–Topolak–Oprešnik) – 450 m, 
javna pot Lemberg–Rupe do meje Celje – 375 m in javna 
pot Polže (Pinter–Brecel Igor) – 150 m; 

• za protipoplavne ukrepe potekajo pogovori na direkciji za 
vode; 

• vodovod Trnovlje v pripravi za gradbeno dovoljenje – I. 
faza; 

• vodovod Lahka peč–Čreškova, izdelava elaborata v podjetju 
Vodovod-kanalizacija Celje in prevzem v letu 2019; 

• vodovod Lemberg, VO-KA preučuje možnost napajanja z 
Dobrne; 

• urejena je služnostna pot ob obzidju na vzhodu pokopališča 
Nova Cerkev ter položen električni kabel v zemljo; 

• opravila se je tudi sanacija kock na vasi Nove Cerkve; 

• potekajo dogovori glede razširitve ceste z ožjim pločnikom 
v dolžini 80 m od središča vasi do transformatorske 
postaje; 

• ureditev razpok ob robnikih pločnikov; 
• v pripravi je dokumentacija za ureditev plazu Špegelj–

Čreškova in Škoflek–Hrenova; 
• v rebalansu so načrtovana finančna sredstva za postavitev 

utice za avtobusno postajo v Lembergu – smer Celje; 
• pri izgradnji pločnika v Socki se bo uredila tudi javna 

razsvetljava; 
• v zaključni fazi so tudi prostori za Športno društvo Socka in 

Kulturno društvo Socka; 
• uredila so se stanovanja v stavbi Nova Cerkev 22, ki so 

polno zasedena; 
• v glavnem so urejena soglasja za izgradnjo kolesarskih poti 

na relaciji Celje–Vojnik–Nova Cerkev–Dobrna; 
• redno vzdržujemo makadamske javne poti, bankine, košnje 

ob javnih poteh in obrez vejevja. 
 
Dobitniki krajevnih priznanj v letu 2019 
Letošnji prejemniki krajevnih priznanj so: dekan Alojz 
Vicman na predlog KS Nova Cerkev za dolgoletno 
povezovalno, investicijsko in pastoralno delo v župniji 
Nova Cerkev; Drago Založnik na predlog KS Nova Cerkev 
in PGD Nova Cerkev za dolgoletno dejavno delo v PGD 
Nova Cerkev; Maksimilijan Zupanek na predlog KS Nova 
Cerkev in PGD Socka za dolgoletno in požrtvovalno delo 
v PGD Socka; Verica Pušnik na predlog KS Nova Cerkev 
in PGD Lemberg za dolgoletno in dejavno delo v PGD 
Lemberg; Kristina in Marjan Krajnc na predlog KS Nova 
Cerkev in TD Nova Cerkev za dolgoletno in dejavno delo v 
Turističnem društvu Nova Cerkev; Janko Lebič na predlog 
KS Nova Cerkev in MPZ KUD Nova Cerkev za dolgoletno in 
požrtvovalno delo pri Moškem pevskem zboru KUD Nova 

Nagrajenci KS Nova Cerkev za leto 2019
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Cerkev; Franc Čerenak na predlog KS Nova Cerkev in MPZ 
KUD Nova Cerkev za dolgoletno in požrtvovalno delo pri 
Moškem pevskem zboru KUD Nova Cerkev. 
  
Ob praznovanju krajevnega praznika se zahvaljujem 
Občini Vojnik, županu Branku Petretu, podžupanu 
Viliju Hriberniku, svetnikom naše KS, članom Sveta 
KS, podružničnima osnovnima šolama v KS, vsem 
predsednikom društev in organizacij v KS ter Župniji Nova 
Cerkev za dobro sodelovanje. S skupnim delom nam bo 
uspelo tudi v prihodnje veliko narediti za ljudi in kraj.

 
Poklonili so se ob spominu na padle borce 
Med vsakoletne dogodke ob praznovanju praznika KS 
Nova Cerkev sodi tudi spominska slovesnost ob obeležju v 
Novi Cerkvi. Vedno več je ljudi, ki se dogodka udeležujejo 
in se tako poklonijo ob spominu na tiste, ki so prispevali, 
da bolje živimo. Bogat kulturni program so pripravili 
Godba na pihala KUD Nova Cerkev, pevci Moškega 
pevskega zbora KUD Nova Cerkev, instrumentalista oče 
in sin Hladnik, učenci in učitelji POŠ Socka in POŠ Nova 
Cerkev. Proslavo so zaključili Možnaristi Nova Cerkev-
Lanšperg. Slavnostna govornica je bila Andreja Stopar, 
predsednica Združenja borcev za vrednote NOB. Venec so 
položili Franc Novak, Slavko Jezernik in Branko Petre.

 
Nove pridobitve v Novi Cerkvi

Odprtje asfaltirane ceste v Vizorah 
Uradno odprtje javne poti Vizore(Kraljič-Topolak-
Oprešnik) v dolžini 450m je bilo 14. 6. 2019. Trak 
je slavnostno prerezala najstarejša krajanka Štefanija 
Oprešnik ob prisotnosti župana občine Vojnik Branka 
Petreta, predsednika Sveta KS Nova Cerkev Slavka 
Jezernika, predstavnika VOC Celje ter ostalih članov 
režijskega odbora. Cesto je  blagoslovil domačin, 
gospod župnik dr. Vinko Kraljič. Program so popestrili 
pevci Prijatelji iz Nove Cerkve. Posebna zahvala gre 
predsedniku režijskega odbora Alojzu Topolaku, 
blagajniku Mihu Oprešnik ter vsem članom režijskega 
odbora za ureditev ceste ter pripravo slavnostnega 
odprtja z bogato pogostitvijo in dobro kapljico. 

 
Odprtje betonskega mostu v spodnji Hrenovi 
V petek, 21. 6. 2019, so uradno predali prometu betonski 
most v spodnji Hrenovi. Gradbena dela je izvajalo podjetje 
Nivo Eko, d. o. o. iz Žalca. Dolžina mostu je 7,70 metra, 
širina pa 4,5 metra. Trak je slavnostno prerezal župan 
Občine Vojnik Branko Petre ob prisotnosti predsednika 
Sveta KS Nova Cerkev Slavka Jezernika in ostalih 
uporabnikov mostu. Most je blagoslovil gospod dekan 
Alojz Vicman. Program so popestrili pevci Prijatelji iz 
Nove Cerkve. Po odprtju so krajani poskrbeli za odlično 
pogostitev, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Odprtje betonskega mostu v Homec 
V petek, 28. 6. 2019, so pripravili slovesnost in predali 
v uporabo betonski most v Homec. Gradbena dela je 
prav tako izvajalo podjetje Nivo Eko, d. o. o. iz Žalca. 
Dolžina mostu je 14,5 metra, širina pa 4,5 metra. Trak 
je slavnostno prerezal Ivan Tratnik ob prisotnosti župan 
Občine Vojnik Branka Petreta, predsednika Sveta KS 
Nova Cerkev Slavka Jezernika in nekaterih uporabniki 
mostu. Most je blagoslovil domačin, gospod župnik Dr. 
Vinko Kraljič. Program so popestrili pevci Prijatelji iz Nove 
Cerkve. Po odprtju so krajani poskrbeli za prigrizek in 
dobro kapljico, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Asfalt v Vizorah pomeni boljšo in varnejšo vožnjo.

Krajanom nov most v spodnji Hrenovi veliko pomeni.

Slavnostno odprtje mostu čez Hudinjo
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SKUPNOST VOJNIK
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Sebastjan Volavc, Lea Sreš 

Sanacije in urejanje kraja
V poletnih mesecih je bilo na 
področju Krajevne skupnosti Vojnik 
opravljenih nekaj del, ki so bila 
predvsem povezana s sanacijami in 
urejanjem kraja. 
 
Dela na in ob javnih poteh: 
- čiščenje jarkov, 
- obrezovanje zaraščanja, 
- čiščenje jaškov z »VOMO«, 
- gramoziranje javnih poti po neurju, 

sanacija javnih poti, 
- delna ureditev odvodnjavanja – 

Konjsko, 
- krpanje: Cesta v Tomaž, ceste proti 

Špesovemu domu, cesta proti D. 
Mariji, 

- preplastitev ceste v Ivenci, 
- hladna reciklaža dela ceste Cesta v 

Šmartno, 
- ureditev odvodnjavanja ob cesti v 

Bovšah. 
  
Asfaltiranja: asfaltiranje ceste Ilovca–
Keblič–Korošec, asfaltiranje ceste 
Vojnik, Vidali–Kroflič, odprtje ceste 
Globoče Dobrotinšek–Volavc, odprtje 
ceste Konjsko–Pilih. 
  
Urejanje kraja: zasaditev rondoja v 
UJŽP. 
  
Mostovi in plazovi: sanacija mostu 
Kapla, sanacija plazu na cesti 
Bezovica–Zg. Slemene s kamnito 
zložbo. 
  

Spominska slovesnost pri Olčjek
V okviru prireditev ob prazniku KS 
Vojnik vsako leto v soorganizaciji z ZB 
za vrednote NOB poteka spominska 
slovesnost v spomin na dogodke, 
ko so se 22. 6. 1941 v hiši pri Olčjek 
zbrali možje z območja Vojnika in 
Škofje vasi z namenom, da se uprejo 

okupatorju. V programu letošnje 
spominske slovesnosti, ki je potekala 
v torek, 11. junija 2019, so kulturni 
program oblikovali Arclinski fantje 
in petošolci OŠ Vojnik. Govornika 
sta bila Albin Cocej in Branko Petre. 
Oba sta poudarila pomen svobode 
in prepogosto jemanje svobode ter 
drugih pomembnih vrednot kot 
samoumevnih. Venec so položili Albin 
Cocej, petošolka Lucija in Lidija Eler 
Jazbinšek.

Srečanje starejših krajanov 
Krajevne skupnosti Vojnik 
Ob prazniku KS Vojnik organiziramo 
srečanje starejših krajanov, ki je letos 
potekalo že deveto leto zapored. 
Veseli me, da se nam vsako leto 
pridruži več naših sokrajanov, 
ki štejejo 80 let in več, pa tudi 
več društev in posameznikov, ki 
sodelujejo pri izvedbi srečanja, ki je 
letos potekalo v prostorih Jernejevega 
doma. 
Pred tem je mašo za starejše krajane 
daroval župnik Anton Perger. Maša in 
kulturni program sta bila obogatena 
s petjem pevcev Moškega pevskega 
zbora KUD France Prešeren Vojnik.
Pri pripravi srečanja in pogostitve 
so s K rajevno skupnostjo Vojnik 
sodelovali in tudi pozdravili prisotne 
predstavniki: KKD Ivan Šopar, Karitas, 
KO RK Vojnik, MDDI Celje, Gostišče 
Turist, župnik Anton Perger, župan 
Branko Petre in predsednica KS 
Vojnik Lidija Eler Jazbinšek.V svoji 
sredini smo bili veseli zadovoljnih, 
nasmejanih obrazov in hvaležni za 
lepo udeležbo. Vsi udeleženci so bili 
deležni drobnega darilca. Najstarejši 
udeleženki, gospe Katarini Kotnik, ki 
bo letos praznovala 100 let, pa smo 
podarili šopek. 

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

Čiščenje jaškov z »VOMO«

Odprtje ceste Globoče, Dobrotinšek–Volavc

Ureditev z zasaditvijo krožišča v UJŽP 

Odprtje preplastene ceste Pristava, Plešnik–Sitar
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Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst in foto: Dušan Horvat

Rekonstrukcija odseka lokalne ceste Frankolovo–Socka
Lokalna cesta Frankolovo–Socka je v KS Frankolovo 
najbolj prometno obremenjena. Že v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja so cesto gradili v makadamski 
izvedbi. Ustroj ceste je po dolini tlakovan z manjšimi 
kamni, zloženimi drug do drugega.
 
Po gradnji stanovanjskega naselja, in s tem vse večjega 
prometa, je lastnikoma hiš skupaj s krajevno skupnostjo 
uspelo asfaltirati prvi odsek ceste skozi naselje. Preostali 
del ceste do Lipe smo uredili in asfaltirali pred dobrimi 
tridesetimi leti. Velik del finančne konstrukcije smo s 
svojim prispevkom dodali uporabniki ceste. Po asfaltiranju 
ceste iz Socke v smeri Trnovelj do meje naše krajevne 
skupnosti se je promet občutno povečal. Cesta je po 
tridesetih letih precej uničena. Neprimerna podlaga za 
težki promet, neustrezna širina asfaltne prevleke, ozka 
grla pri premostitvenih objektih, stroški vzdrževanja 
in slabi pogoji vožnje ob zimskih razmerah so silili k 
rekonstrukciji ceste. Ob izgradnji kanalizacije Frankolovo 
smo obnovili in razširili cesto do stanovanjske hiše Skaza. 
  
Že v lanskem letu smo načrtovali nadaljevanje 
rekonstrukcije manjšega odseka ceste v smeri Lipe, 
vendar po prejetih ponudbah in zasedenosti izvajalcev 
nismo začeli z deli. Na letošnjem javnem  razpisu je bilo 
najugodnejše podjetje Remont NG, ki je začelo dela v prvi 
polovici avgusta. Dela so se začela s frezanjem asfalta, ki se 

je porabil za nadgradnjo cestišča. Na kritičnih odsekih smo 
izvedli sanacijo spodnjega ustroja cestišča z drenažami in 
prepusti preko cestišča. Obojestransko smo razširili most 
pri Anželak ter uredili brežine potoka na obeh straneh 
mostu. Na odseku 25 m smo zavarovali poškodovane 
brežine potoka s kamnito-betonskim zidom. Zgradili smo 
vtočne in iztočne glave pri prepustih. Celotno cesto smo 
povprečno nasuli s tamponom v debelini 15 cm. 
Po asfaltiranju ceste v dolžini 800 m s potrebnimi muldami 
ter širino cestišča 4,40 m smo uredili bankine in postavili 
cestno ograjo na mostu. Podjetje Remont NG je delo 
opravilo korektno in v dogovorjenem roku. 
Veliko dela pri gradnji je opravil g. Milan Šetina, ki je 
pripravil popise za razpis, nadzoroval in usklajeval vse 
detajle na trasi. Izvedena II. etapa rekonstrukcije ceste 
je velika pridobitev za naš kraj in vse uporabnike, saj 
omogoča primerno in varno vožnjo ter lažje vzdrževanje. 
  
V imenu Sveta KS Frankolovo se zahvaljujem vsem, ki ste 
pri gradnji sodelovali. Zahvaljujem se občinski upravi, 
na čelu z županom Brankom Petretom, za razumevanje 
in posluh pri zagotavljanju finančnih virov. Zahvala gre 
tudi krajanom za strpnost v času gradnje, posebno tistim, 
ki so na relaciji obvoza prenašali povečan promet. Vsem 
uporabnikom želim prijetno in varno vožnjo z mislijo, 
da cesta ni dirkališče ali poligon za merjenje hitrostnih 
rekordov. 

Cesta bo omogočala varnejšo vožnjo. Odprtje kanalizacije in ceste v Stražico
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Tekst in foto: Dragica Mirnik

Pomembno je, s kom potujemo!
Člani društva se zelo radi družimo, saj tako 
spoznavamo nove ljudi in tkemo prijateljstva. Dan 
žena, dan mučenikov in materinski dan so dnevi, 
ko je priložnost in izgovor, da se poveselimo in 
družimo.
 
Združili smo prijetno s koristnim in smo si ogledali 
zgodovinsko vrednoto in zanimivost – mesto pod 
mestom. Prijazna zgodovinarka nam je najprej osvežila 
spomin iz zgodovine mesta Celje, o ljudeh, ki so v mestu 
delali in živeli, in o zanimivostih, ki se ohranjajo in 
gradijo še danes. Celeia, mesto pod mestom – knežji 
dvor – si je vredno ogledati. 
Arheološko razstavišče Celeia – mesto pod mestom 
v kleti knežjega dvora je doslej največja predstavitev 
ostankov rimske Celeie »in situ«. Njena nema, vendar 
slikovita govorica vas vabi, da se sprehodite med 
starodavnimi zidovi, ki pričajo o bogati zgodovini 
mesta. Po ogledu smo se odpravili v gostišče, kjer smo 
se o videnem in slišanem pogovorili. Sledil je kratek 
kulturni program z voščili. Po okusni hrani pa je sledilo 
druženje ob glasbi in plesu. 
  
Materinski dan že vsa leta obeležujemo z obiskom 
porodnišnice v Celju. Novorojencem podarimo Miline 
copatke in Urškine vizitke. Materam smo tudi letos 
zaželeli vse dobro, novorojencem pa obilo otroške 
radosti in brezskrbne razposajenosti. Življenje je dar, 
rojstvo je čudo in nepopisna sreča. 
  
V okviru programov vsako leto poskrbimo za druženje 
invalidov na Gorenjskem. Z dvema avtobusoma smo se 
v deževnem jutru odpravili proti Brezju. Dobra volja in 
petje ob harmoniki Janka in Domna sta upočasnila naliv 
in tu in tam nas je pozdravilo sonce. Po sveti maši smo 
se družili z invalidi iz Laškega, ki so se namenili na isto 
pot. Nato smo se odpravili v Moravče in se okrepčali 
z okusnim kosilom. Ob glasbi in petju ni bilo časa za 
togote, slabo voljo in nerganje. Naša srca zdravi veselje, 
petje in dobra volja. 
  
Športnih dejavnosti ni manjkalo, udeležili smo se 
srečanja invalidov v Logarski dolini in na Kopah, kjer 
smo v športnih igrah prejeli pokal. Dnevi ob igranju 
pikada in drugih športnih iger so bili dobro obiskani. 
Družili smo se tudi ob delavnicah in predavanjih, ki so 

bila zelo poučna. V kuharski delavnici smo pekli potico 
in si izmenjali recepte in izkušnje. 
  
V pisarni našega društva so se pridno nabirale zelo 
lepe in uporabne stvari. Podarjene smo dobili tehnične 
pripomočke, ki jih člani niso več potrebovali. Z veseljem 
nam je župan Občine Štore dodelil prostor, ki smo 
ga poimenovali kar shrambica. Dobre stvari se širijo 
iz ust do ust in danes je naša shrambica kraj, kjer 
hranimo lepe in uporabne stvari. Ljudje prihajajo sem 
posamezno, si stvari ogledajo in brez kakršnih koli 
dokazil lahko dobijo, kar jim pride prav. Za urejenost 
shrambice skrbi naša Verica. Odločili sva se, da v 
shrambico povabimo uporabnike Doma Lipa iz Štor. Z 
njimi smo se družili in vsak varovanec je našel nekaj 
koristnega zase. Ker je bilo druženje zanimivo, sva 
se odločili, da s sodelovanjem delavcev v Domu Lipa 
postavimo stojnico in povabimo težje gibljive varovance. 
Z veseljem so se udeležili druženja in na stojnici je vsak 
našel nekaj zase. Ob pogovoru o časih, ko so bili doma 
ter kako živijo danes, in med obdaritvijo se je utrnila 
marsikatera solza. Varovanci kar niso mogli verjeti, da si 
lahko izberejo stvari brez plačila. 
Naša shrambica je res nekaj posebnega, vse, kar nam 
dobri ljudje podarijo, podarimo naprej, ne glede na 
socialni položaj ali kraj bivanja. Druženje z varovanci 
nam je bilo v veliko veselje in odločili smo se, da se še 
vrnemo. 
  
Na kopalni dan smo se odpravili v Malo Nedeljo, kjer 
smo si nabrali novih moči, se razgibali in poveselili. 
Druženje s sočlani je neprecenljive vrednosti. 
Spodbujamo drug drugega in velikokrat lepa in topla 
beseda zdravi bolje kot najmočnejša tableta. 

Druženje ob Savinji
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Ljudje pomanjkanje zaradi prenizkih 
pokojnin, slabe socialne mreže in 
odtujenosti med generacijami pogosto 
skrivajo. 
 
Svoboda je ena od največjih vrednot 
človeka. Žal je mnogokrat omejena, 
tudi tam, kjer tega ne pričakujemo: 
v našem okolju, neposredni 
bližini, med znanci in ljudmi, ki 
jih srečujemo ob svojih opravkih, 
obveznostih, sprehodih, takšnih ali 
drugačnih druženjih. V mislih imam 
socialno varnost. Brez nje je človek 
manj svoboden, manj pokončen, 
samozavesten in neodvisen. Brez tega 
pa ni prave svobode in dostojanstva. 
Socialni položaj mnogih starejših v 
naši občini, kar velja tudi za celotno 
družbo, je izredno slab. Pri nekaterih 
celo mizeren. Včasih je revščino 
mogoče opaziti že na prvi pogled, 
velikokrat je 
bolj skrita in 
šele pogovor 
razkrije pravo 
socialno 
stisko. Pri 
nekaterih tega 
ne moremo 
opaziti, ker 
je njihova 
socialna stiska 
skrita, čeprav 
vsem na 
očeh. Pomanjkanje zaradi prenizkih 
pokojnin, slabe socialne mreže in 
odtujenosti med generacijami ljudje 
skrivajo. V glavnem položaj poznajo 
samo prostovoljci in socialne službe. 
Poleg brezdomcev in nekaterih 
kategorij brezposelnih so tudi mnogi 
upokojenci socialno dno družbe. Naša 
»margina«. 
  
Pogled v bližnjo zgodovino človeštva 
nam podobne ljudi mnogokrat kaže 
kot nekakšno 
normalno stanje, 
kot stanje duha ali 
kot resničnost, ki 
ji ni bilo mogoče 
uiti. Takratna 
vladajoča politika, 
po navadi obdana 
z žametom in zlatom, oz. katera koli 
je že bila, tega stanja ni znala, ni 
mogla ali pa ni hotela preseči. Včasih 
se mi zdi, da je tudi zdaj tako. Kar 
nekaj sicer sodobnejših vzporednic 
kaže na to. 

Pogled nazaj, od osamosvojitve do 
danes, nam da jasno sliko, koliko 
denarja nam je iz države nepovratno 
odteklo, koliko ga je bilo izgubljenega 
zaradi takšne ali drugačne nepoštene 

privatizacije, korupcije, klientelizma 
in poslovnih goljufij, ki so skoraj 
vse po vrsti ostale nekaznovane 
in posledično niso obrnile toka 
izgubljenega denarja. Podjetja, ki so 
na trgu ostajala, pošteno delala in 
redno plačevala prispevke in davke, so 
morala in še morajo uravnavati nastali 
primanjkljaj za še znosno, včasih z 
berglo delujoče delovanje socialne 
in pravične države. Med pravičnost 
v prvi vrsti spadajo pokojnine – kot 
plačilo za minulo delo. 

  
Mislim, da bi ta boleča izkušnja 
morala usmeriti pogled politike 
in ljudi zdravega razuma, ki imajo 
nanjo vpliv, v prihodnost za takojšnjo 
rešitev težave dolgotrajne oskrbe, 
sprejetje demografskega sklada 
in ureditev gmotnega položaja 
upokojencev, to je spoštovanje 

dogovora o redni uskladitvi pokojnin, 
bolj učinkovitem preprečevanju 
korupcije ter bolj učinkoviti kontroli 
pred nenadzorovanim odtekanjem 
denarja iz državne blagajne. Narediti 
je treba več za dostojno življenje vseh 
državljanov po motu, da tista država, 
v kateri vsi njeni prebivalci ne morejo 
dostojno živeti, pravzaprav ni vredna 
svojega imena. 
  
Zadnja lobiranja in pritiski direktorjev 
državnih podjetij, zdravnikov, 
županov in še koga na vrhu politike 
skrbijo za povečanje njihovih plač 
in to prej, ko bo urejeno vprašanje 
dolgotrajne oskrbe in demografskega 
sklada ter izboljšanje socialne varnosti 
najbolj ranljive populacije. S tem 
ko se elite neupravičeno bogatijo, 
se še veča revščina revnih. Ko so se 
pokojnine izredno uskladile za kakšen 

odstotek, so se 
o tem na veliko 
razpisali vsi 
mediji in razni 
komentatorji. 
V tej luči 
bomo morali 
upokojenci 
preko svoje 
krovne 
organizacije 
nadaljevati 
svoje dejavno 

poseganje v politično odločanje, kot 
so to že storili, ko so dosegli povečanje 
pokojnin za vse upokojence s polno 
delovno dobo.

 
Ko na koncu potegnem črto in 
ponovno premislim, se jasno vidi, da 
je življenje starejših ljudi v precejšnji 
meri odvisno od ravnanja države. Zato 
je zanje pomembno, kakšen odnos bo 
imela država do različnih negativnih 

odklonov, ki hromijo 
finančno moč države, 
in kakšno skrb ima ta 
nameniti njim. Ve se, 
da starejšim pomagajo 
njihove stiske reševati 
tudi njihovi prijatelji, 
sorodniki, znanci 

in prostovoljci, a to je že druga 
plat zgodbe in hkrati želja, da se 
naslednjim generacijam upokojencev 
takšne zgodbe ne bi ponovile. 

Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

BITI NA ROBU 
NAŠE DRUŽBE 

Tekst: Marijan Kajzba, foto: Lea Sreš 

»Narediti je treba več za 
dostojno življenje ...«
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TOMAŽ
ZEVNIK
 Tekst: Nina Mlinar, foto: Ana Ravnak Majcen, Nina Mlinar

Jesenske dobrote izpod rok MasterChefa 
Poletja je konec, pred nami je 
jesen, ki ponuja veliko pridelkov, 
ki jih lahko uporabimo pri kuhi 
in peki. Najbolje je, če so jesenske 
dobrote zrastle na vašem vrtu ali 
njivi. Po doma pridelani zelenjavi 
zelo rad posega tudi Tomaž Zevnik, 
tekmovalec v oddaji MasterChef 
2019, ki nam je tokrat pripravil 
odlično sladico iz buče hokaido. 
  
Buče hokaido so znane po močno 
oranžni, že skoraj rdeči lupini, 
notranjost pa je svetlejša. Imajo 
posebno poln okus, ki spominja 
na kostanj. Obogatene so z visoko 
hranilno vrednostjo, vitaminom A, 
kalijem, vlakninami in beta karotenom, 
ki slovi kot odličen antioksidant. Ker 
vsebujejo veliko škroba, so primerne 
tako za juhe, narastke, ocvrtke in 
njoke kot za nadeve in peko v pečici. 
Vse te pozitivne lastnosti buč so 
Tomaža prepričale, da preizkusi nekaj 
receptov. In ker Tomaž pri peki rad 
eksperimentira, nas je tudi tokrat 
presenetil. Vsi poznamo odlično 
sladico sufle, ki jo povezujemo s 
čokolado. Tokrat se je Tomaž odločil za 
jesenski sufle iz buče hokaido. Dodal 
ji je jajca, sladkor, cimet in maslo 
ter popeljal naše brbončice v svet 
božanskih okusov. 
Veliko receptov Tomaž poišče na 

internetu, potem pa jih prilagodi 
po svojem okusu, ogromno 
znanja je pridobil v oddaji. Na 
oddajo MasterChef se je prijavil 
po prepričevanju sodelavke, ki je 
menila, da mu gre kuhanje dobro 
od rok, sam pa vase vsaj na začetku 
ni verjel. Po koncu oddaje pravi, da 
mu za to izkušnjo ni žal, saj je med 
tekmovanjem zrastel tako na osebni 
kot tudi kuharski ravni. Pridobil je 
samozavest, dokazal se je najprej 
samemu sebi, pa tudi staršema in 
prijateljem. Osvojil je kuharske veščine 
in se naučil tistega, kar ga je veselilo 
že nekaj časa; če jed ne uspe v prvo, 
vztrajaj in poskusi ponovno, dodelaj 
recept ali pa se loti druge kuharske 
tehnike in zagotovo boš uspel. Nekdaj 
precej tih fant, zaprt vase, nezanimiv 
za okolico, danes super sogovornik, 
ki je večini lahko za zgled. Ponosen je 
na svojo preobrazbo in brez zadržkov 
pove, da ga bolečina ni potopila, 
ampak je iz njega naredila junaka. 
Njegovo željo po uspehu in znanju 
so opazili tudi sodniki in mu skozi 
oddaje dajali nasvete, ga usmerjali in 
ga potegnili iz območja udobja. Na 
začetku so se mu vsi zdeli precej strogi, 
kasneje pa se je na njihove komentarje 
navadil. Najbolj se spomni dne, ko se je 
med zadnjim kuharskim izzivom skoraj 
zlomil in obupal, pa mu je pogovor s 

sodnikom Luko Jezerškom dal zagon 
za naprej. Tudi s sotekmovalci je bil 
v dobrih odnosih, pravi, da so bili 
kot ena majhna družina. Rivalstva 
med njimi ni bilo čutiti, ker so mu ob 
neznanju radi priskočili na pomoč. 
Sanja, Špela in Anže so pripomogli 
tudi k spremembi videza in sloga, 
po Majevi zaslugi pa zdaj veliko teče 
in pazi, da njegovi obroki stremijo k 
zdravi prehrani. Zdaj je sam sebi všeč 
in nastopi zelo samozavestno, kar 
se pozna tudi na njegovem življenju. 
Ima redno službo, za katero je zelo 
hvaležen, saj mu daje priložnost, da se 
uči in razvija. V službo gre rad, ker ima 
super sodelavce in možnost kreiranja 
svojih krožnikov. Ve, da ga čaka še 
veliko dela in učenja, a se zaveda, da je 
na pravi poti. 
  
Prosti čas, kolikor mu ga ostane poleg 
službe, rad izkoristi za gledanje serij, 
obiskuje tudi moški in mešani cerkveni 
pevski zbor v domačem kraju, rad se 
ukvarja s fotografijo in je dejaven pri 
skavtih. Zelo rad pomaga drugim, 
zato je v mesecu juliju organiziral 
dobrodelno kuharsko prireditev v 
Sorževem mlinu. Odločil se je, da se 
približa ljudem in jim skuha nekaj, po 
čem je zaslovel v MasterChefu. Svojim 
oboževalcem in navijačem je pripravil 
trihodni meni, pri kuhanju pa mu 
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Buča hokaido Ločimo rumenjake od beljakov in vsako maso 
posebej stepemo.

Na koncu lahko dodamo marmelado in 
poljubno sveže sadje.
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Bučni sufle   
Sestavine (za tri osebe): 
- 100 g buče hokaido (kuhane na pari) 

- 2 jajci 

- 2 žlici rjavega sladkorja 

- pol žličke cimeta 

1. Na vodni pari skuhamo bučo hokaido, da postane mehka (okoli 10–15 min, 
odvisno od velikosti buče). Tako skuhana buča obdrži visoko hranilno 
vrednost, več vitaminov in ima bolj pristen okus. Ko je ohlajena, jo z žlico 
izdolbemo, da ločimo meso od lupine. 

2. Pripravimo modelčke za sufle. Najbolje je, da izberemo srednjo velikost in jih s pomočjo 
čopiča namažemo z maslom. Zelo pomembno je, da robove lončka mažemo od spodaj navzgor, 
da se maslo pravilno razporedi po zarezah, saj kasneje pripomore pri vzhajanju mase. Nato 
modelčke za pol minute postavimo v hladilnik. Ohlajene še enkrat premažemo z maslom in 
posujemo z belim sladkorjem, da se masa med peko ne prime na modelček. 

3. Bučno maso na tanko namažemo na peki papir in jo damo sušiti v pečico za 30 min na 
100 stopinj. 

4. Stopimo maslo in mu dodamo posušeno bučno maso ter pustimo, da malo nabrekne. 

5. Ločimo rumenjake od beljakov in v rumenjake dodamo 2 žlički rjavega sladkorja. Maso 
penasto umešamo in dodamo posušeno bučo hokaido. Vse skupaj dobro premešamo, da 
nastane kompaktna masa. 

6. V beljake primešamo 1 žlico sladkorja v prahu in dobro stepemo, da nastane trden sneg. 

7. Masi z rumenjaki počasi dodajamo sneg iz beljakov. Ko je masa pripravljena, jo z žlico 
nadevamo v prej pripravljene modelčke. 

8. Sufle pečemo v vnaprej segreti pečici na 180 stopinj, nekje 12–15 min. 

9. Ko je sufle pečen, ga potresemo s sladkorjem v prahu, dodamo sveže sadje (borovnice, 
maline, robide), lahko mu dodamo tudi žlico domače marmelade in ga še toplega postrežemo.

je pomagal kuharski prijatelj Bojan Bešter. Vse skupaj je 
potekalo v sproščenem vzdušju, Tomaž pa je nad izvedbo 
in obiskom dogodka zelo zadovoljen. Denarni izkupiček 
je namenil mladim talentom, ki so še na začetku svoje poti 
in jim tako delno pomagal pri razvoju. Sam si podobnih 
dogodkov še želi, saj rad kuha in se druži z ljudmi, če pa pri 
tem še komu pomaga, pa toliko bolje. Zaveda se, da sama 
organizacija takšnega dogodka zahteva veliko truda in 
odrekanja, veliko vloženih ur trdega dela in načrtovanja, 
ampak ob tako dobri podpori prijateljev, ki so mu pomagali 
pri prvem dogodku, si upa stopiti na pot ponovnemu 
kuharskemu šovu v živo. Mi se takšnega dogodka vsekakor 
veselimo, Tomažu pa želimo veliko uspeha pri ustvarjanju 
samo njegovih kreacij.  Bučni sufle

- 1 žlica sladkorja v prahu 

- 20 g masla 

- 3 žlice belega sladkorja 

- 3 žlice marmelade 

- poljubno sadje za dekoracijo 

Postopek:
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ZLATA MAŠA
Tekst: Milena Jurgec, foto: Janez Rojnik

»Gospod, ti si moja pot in moja moč.«
V nedeljo, 7. julija 2019, je župnik 
Anton Perger praznoval svoj 75. 
rojstni dan in zlato mašo, torej 50 
let duhovništva, v župnijski cerkvi 
svetega Jerneja v Vojniku. Priprave 
na slovesnost so potekale že dlje časa. 
Župljani so po vaseh pletli zimzelene 
kite, ki so jih razpeljali po cerkvi, 
ter okrasili notranjost in zunanjost 
cerkve.
 
Že v zgodnjih jutranjih urah, po prvi 
maši, je Balonarski klub Vojnik pripravil 
balon z napisom »50 let« in ko je prišel 
zlatomašnik iz cerkve, so mu čestitali ter 
se z balonom dvignili nad Vojnik. Pred 
mašo in po njej so slovesnost povzdignili 
godci Godbe na pihala Nova Cerkev. 
 
Ob 10. uri se je začela slovesna sveta 
maša, pri kateri so poleg jubilanta 
sodelovali vojniški rojaki, in sicer škof 
dr. Stanislav Lipovšek, dr. Bogdan Kolar, 
vojaški vikar Matej Jakopič, Ivan Šelih 
ter mariborski generalni vikar Janez 
Lesnika, dekan Alojz Vicman, Stanko 
Domajnko in Franc Brecl. Spremljali 
so jih številni ministranti. Na začetku 
je zlatomašnika v imenu farnega 
občestva pozdravil Karli Brezovšek. 
Pri slovesni maši je pel združeni pevski 
zbor, sestavljen iz pevcev Mešanega 
cerkvenega pevskega zbora sv. Jerneja 
in Mešanega zbora Forte ob orgelski 
spremljavi prof. Tomaža Marčiča 
ter instrumentalistov Filipa in Erika 
Brezovška, Tomaža Adamiča, Miha 
Pesana in Gregorja Gubenška. Čudovito 
petje in igranje je ustvarilo vtis, kot da se 
vse to dogaja v veliki koncertni dvorani. 

Kot da so se nad Vojnikom odprla rajska 
vrata! Slovesni pridigar dr. Stanislav 
Lipovšek je čestital slavljencu in orisal 
njegovo življenjsko pot.  
Brezje pri Sv. Juriju ob Ščavnici je bil tisti 
kraj, kjer je mali Tonček kot enajsti otrok 
zagledal luč sveta. V glasbeni in verni 
družini je oblikoval svoje življenje. Od 
prvega do osmega razreda je vsak dan 
ministriral. Četudi je bil dež, sneg, led …, 
je vsako jutro korajžno pešačil po vaški 
poti do Sv. Jurija. Po končani osnovni 
šoli se je odločil za odhod v semenišče 
in gimnazijo v Vipavi. Pri tem mu je bil 
v veliko pomoč in spodbudo boter Rado 
Junež. Nadaljeval je teološki študij in bil 
29. 6. 1969 posvečen v duhovnika. Novo 
sveto mašo je imel 6. julija pri Sv. Juriju. 
Leta 1973 je bil kot kaplan poslan v 
Vojnik. Župnik Martin Lupše ga je z 
veseljem sprejel in zaradi njegove bolezni 
je kmalu postal župnijski upravitelj, leta 
1985 pa župnik. 
Njegovo poslanstvo, biti dober dušni 
pastir, je v celoti izpolnjeno. Skrbi za 
redno in točno opravljene svete maše. 
Je eden izmed redkih duhovnikov, ki 
vsako nedeljo in ob praznikih opravi tri 
maše, včasih tudi ob sobotah in drugih 
dnevih, če so poroke, pogrebi ipd. Pri 
mašah sodelujejo štirje pevski zbori, sam 
pa je 17 let vodil cerkveni pevski zbor. 
V župniji ob njegovi spodbudi uspešno 
delujejo Župnijski pastoralni svet, 
Gospodarski svet, Župnijska Karitas, 
zakonska in molitvena skupina, jasličarji, 
animatorji ter ministranti. Odprt je za 
novosti in ohranjanje običajev. Vedno 
si vzame čas za sodelovanje z občino, 
šolo, vrtcema, KS, društvi, družinami 

in posamezniki. Skrbi za urejenost 
sakralnih objektov. Njegova ideja je 
postavitev Doma svetega Jerneja, v 
katerem so razne prireditve, koncerti, 
še posebej pomemben prostor pa 
je za razstavo jaslic ob Božičnem 
Vojniku ter Jernejev park, kjer so že 
posajena drevesa v spomin občinskim 
nagrajencem. Spoštuje svoje sobrate, 
vojniške rojake pa vedno povabi 
na slovesnosti. Je dober gostitelj 
popotnikom, ki se oglasijo v župnišču. 
Vse duhovnikovo delo je nazadnje 
milost in dar, posebna milost pa je, 
če smeš spremljati k oltarju kar pet 
novomašnikov – Jožeta Špesa, Bogdana 
Kolarja, Jožeta Lipovška, Mateja 
Jakopiča in Ivana Šeliha. 
Ob koncu svete maše so sledila voščila 
in zahvale: župan Branko Petre, 
predsednica KS Lidija Eler Jazbinšek, 
vinogradniki s praznično zlato 
penino, predstavniki župnij Šmartno 
in Ljubečna, predstavnika župnijskih 
sodelavcev ter dekan Alojz Vicman. 
Posebno presenečenje je bilo voščilo 
nečaka Tončka Kurbusa, ki mu je kot 
triletni fantek voščil tudi na novi maši. 

Teden dni kasneje, 14. julija 2019, je bila 
ponovitev zlate maše v rojstni župniji 
Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer so ponosni 
na svojega rojaka. Zlatomašnik Anton 
Perger je obe slovesni maši opravil 
z velikim spoštovanjem do Boga in 
hvaležnostjo, da še vedno lahko oznanja 
sveti evangelij, župljani pa smo mu 
hvaležni za njegovo neprecenljivo 
prinašanja Boga in z njim miru ter 
dobrega sodelovanja v naše domove. 

Zlatomašnik Anton Perger s škofom Lipovškom in generalnim vikarjem Lesniko
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VSEŽIVLJENSKO 
UČENJE
Tekst: Klara Podergajs 

Dobre zgodbe, ljudje in predavatelji
»Za vse, ki jim ne zmanjka volje in časa ...« pravijo in vabijo 
na Ljudski univerzi Celje.
Na Ljudski univerzi Celje izvajajo številna formalna in 
neformalna izobraževanja, predavanja in izobraževalno-
promocijske dogodke. Je hram dobrega počutja za vse člane 
družine, saj njihove aktivnosti nagovarjajo različne ciljne 
skupine od otrok, staršev, mladostnikov do upokojencev. 
Prav posebno pozornost pa namenjajo tudi ranljivim ciljnim 
skupinam. Izvajajo tudi brezplačni program osnovne šole za 
odrasle, ki je namenjena vsem, ki so dopolnili 15 let in niso 
dokončali rednega programa. 
Če si želite potovati ali pa iščete zaposlitev v tujini pa vas 
pri tem ovira (ne)znanje tujega jezika, vam na Ljudski 
univerzi Celje ponujajo številne jezikovne tečaje, ki jih 
izvajajo kakovostni predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami. 
Dodatna znanja si lahko pridobite tudi na področju 
šivanja, slikanja, računovodstva, javnega nastopanja ... 
Z Nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami pa si lahko 
povečate konkurenčnost na trgu dela. 

Družinski center podpira tudi Občina Vojnik  
Posebno mesto na Ljudski univerzi Celje ima Družinski 
center Ljudske univerze Celje, ki ga sofinancira Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter je za 
uporabnike brezplačen. V okviru projekta potekajo različna 
brezplačna izobraževanja za starše, podporni skupini za starše 
mladostnikov in upokojence, organizirajo pa tudi brezplačno 
počitniško varstvo za otroke. Skupni interes sta v projektu našli 
tudi Občina Vojnik ter Ljudska univerza Celje, saj obe želita 
občanom ponuditi dostopna in kvalitetna izobraževanja za vse 
člane družine. V preteklem letu so v Vojniku izvedli delavnice 
Razvijanja odzivnega in senzibilnega starševstva, ki jih je vodila 
dr. Sara Jerebic. Odziv je bil zelo pozitiven, zato tudi za občane 
Vojnika načrtujejo nove delavnice v naslednjem šolskem letu. 

Vseživljenjsko učenje  
Znanje, ki ga osvojimo v šolskih klopeh, dostikrat ne zadostuje 
znanju in spretnostim, ki jih od nas zahteva delovno mesto, 
zato je vseživljenjsko učenje tako pomembno. Za starejše od 
45 let na Ljudski univerzi Celje ponujajo različne brezplačne 
tečaje za dvig kompetenc in večjo konkurenčnost na trgu 
dela. Že to jesen se lahko brezplačno udeležite tečaja Excela 
ali pa nadgradite svoje komunikacijske veščine na tečaju 
javnega nastopanja. V oktobru pa bo zaživel tudi nov portal 
Aktivirajleta.si, ki bo nudil uporabne informacije s področja 
iskanja zaposlitve, aktualnih izobraževanj in novostih na trgu 
dela za starejše nad 50 let. 

Sodelovanje z Občino Vojnik 
Da je v sodelovanju moč, verjamejo na Ljudski univerzi Celje, 
zato se tudi povezujejo z različnimi partnerji v domačih 
in tujih projektih. Dobra praksa sodelovanja se je izkazala 
tudi pri povezovanju s Knjižnico Vojnik, ki jim je zagotovila 
prostore za namen izvajanja delavnic uporaba pametnih 
telefonov ter računalnikov. Sodelovali so tudi z društvom 
Most mladih, s katerimi so pripravili brezplačna predavanja 
za starše in tečaj nemščine. V Vojniku pa so organizirali tudi 
tečaj slovenščine za albansko govoreče ženske. V oktobru 
pripravljajo nov 20-urni tečaj komunikacije in javnega 
nastopanja z mag. Marijano Kolenko, pri organizaciji pa bo 
sodelovalo društvo Most mladih.Na Ljudski univerzi Celje 
poudarjajo, da je univerza prostor za vse, ki si želijo pridobiti 
nova znanja, nadgraditi obstoječa ali si želijo enostavno 
pridobiti informacije za iskanje najboljših možnih rešitev na 
področju osebne ali službene rasti. 

Več informacij: tel.: 03 428 67 50, e-mail: info@lu-celje.si, 
facebook: Ljudska univerza Celje
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A VOJNIK
NEKOČ IN DANES
Tekst in foto: Klara Podergajs

Spremembe na bolje
Si prestavljate Vojnik, ko čezenj teče makadamska 
cesta, pod hribom Device Marije pa stoji samo 
nekaj hiš? Nekateri si lahko to samo predstavljamo, 
medtem ko so drugi to doživeli. Ena takšnih je 
Katica Kotnik. Kot najstarejša občanka jih bo konec 
leta naštela častitljivih 100. Skoraj celo življenje je 
živela v Vojniku, zato ga je opazovala, kako se je iz 
majhnega trga spremenil v večji kraj.
 

Kotnikova se je rodila v Vitanju. Njen oče bil lončar in 
pečar. Ko je kupil delavnico od svojega učitelja, mojstra, 
se je družina preselila v Vojnik. Kotnikova se spominja, 
da je imela lepo otroštvo. Bili so sproščeni. Spominja 
se, da so imeli pred hišo odprt jarek, čez katerega so 
otroci skakali in se zabavali. V času njenega šolanja sta 
obstajali tudi sokolsko in orlovsko društvo. Spominja 
se, da je tudi sama nastopala v igri Slehernik, ki so jo v 
orlovskem društvu pripravili leta 1938. 

Cesta sprememb 
Včasih so učitelje zelo spoštovali, kot je povedala 
Kotnikova. Uporabljali so tablico in kamenček, za 
lepopis pa zvezek. Obiskovala je pet let osnovne šole, 
nato pa štiri leta meščanske šole, ki je bila v stari šoli, ki 
je stala na mestu sedanjega bloka ob leski, ki se lahko 
pohvali, da je s svojimi 290 centimetri najdebelejša v 
Sloveniji. V meščanski šoli so imeli tudi posebno uro 
hora legalis, kar je pomenilo, da so morali biti pozimi 
doma do sedmih, poleti pa do devetih zvečer. Po šolanju 

v Vojniku je morala čakati dve leti na nadaljevanje 
šolanja v Šoštanju, kjer se je priučila trgovanja. Tam je v 
času šolanja tudi živela. Želela si je obiskovati gimnazijo 
v Celju, saj je oboževala kemijo, vendar ji oče ni dovolil, 
saj bi morali v Celje peš ali s kolesom. Takrat pa je tja 
še vodila makadamska cesta, avtobusnih prevozov pa 
še ni bilo. Po glavni cesti se je vozilo s konji. Kotnikova 
je med drugo svetovno vojno do leta 1942 živela v 
Šoštanju, pozneje je delala v Rogaški Slatini. Po nekaj 
letih pa se je na delo vrnila v Vojnik. Bila je pomočnica, 
poslovodkinja, blagajničarka, knjigovodja in nazadnje 
računovodkinja v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. 
Spominja se, da so glavno cesto uredili Nemci, ko so 
med vojno prišli v te kraje. Na sprehodu proti Škofji 
vasi sta s sestro videli tire na cesti od vseh vojaških 
avtomobilov, ki so se peljali tam mimo. Spominja se, da 
je bilo včasih v Vojniku veliko obrtnikov. Poleg njenega 
očeta lončarja so bili še kovač, mizarja, trije krojači, dve 
šivilji, poznali so tudi kolarja. 
  
Lepo je živeti tukaj
Kotnikova opaža, da se je Vojnik zelo spremenil, kot 
pravi, na bolje. Iz svoje sobe v Špesovem domu ima 
pogled na tri cerkve, šolo, vrtec in dobršen del Vojnika. 
Vojniški trg je v teh letih ostal, takšen kot je. Veliko 
kmetij, ki so stale v trgu, ni več, okoli cerkve sv. Jerneja 
in pod Devico Marijo pa so nastala naselja hiš, kjer so se 
prej razprostirali travniki. Kotnikova pravi, da rada živi 
v Vojniku. 

Gospa Katica Kotnik in Lidija Eler Jazbinšek na srečanju starejših 
krajanov

Pri Kozolcu
1815

Gostilna Pri Kozolcu

Odprto samo za zaključene družbe po predhodnem dogovoru!

Rojstni dnevi, obletnice, novoletne zabave,  
poslovne zabave, organizirana kosila in večerje  

za večje skupine, obhajila, birme, poroke, sedmine…
Za več informacij pokličite na telefonsko številko

031/362 749
www.g o s t i l n a p r i kozo l c u . s i
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VICMAN
 Tekst: Jože Žlaus, foto: Lea Sreš 

Jubilej dekana, duhovnika in spoštovanega krajana
Pohorje, s svojimi mogočnimi 
gozdovi in »fratami«, neokrnjeno 
naravo s »ciproši« in idiličnimi 
vasicami, spada med tiste bisere 
naše domovine, ki kot magnet 
privlačijo k ogledu. Med take bisere 
sodi tudi idilična vasica Kumen pri 
božjepotni Puščavi v občini Lovrenc 
na Pohorju, kjer se je 6. junija 1949 
rodil Alojz Vicman, po domače 
Prodnarjev Lojzek. Trdo kmečko 
delo na veliki kmetiji mu je že iz 
otroških let zapustilo vrednote, 
ki so mu v dosedanjem bogatem 
življenju še kako prav prišle.
 
Prve štiri razrede osnovne šole je 
obiskoval v domači šoli v Puščavi, 
do osmega razreda pa je obiskoval 
osnovno šolo v Lovrencu na 
Pohorju. Že kot osnovnošolec je 
rad zahajal v romarsko cerkev 
Device Marije v bližnji Puščavi in 
morda prav tam zaslišal povabilo, 
da bi postal duhovnik. Zato se je 
vpisal v Slomškovo malo semenišče 
v Mariboru in od tam obiskoval 
mariborsko II. gimnazijo. Po maturi se 
je l. 1968 vpisal na Teološko fakulteto 
v Ljubljani in se po treh letih zaradi 
prostorske stiske preselil na Teološko 
fakulteto v Mariboru. Po končanem 
študiju je bil 29. junija 1974 posvečen 
v duhovnika, novo mašo pa opravil 
14. julija 1974 v romarski cerkvi 
Device Marije v Puščavi.
vŽe 1. septembra 1974 je bil imenovan 
za nedeljskega kaplana v Novi Cerkvi 
(takrat Strmec pri Vojniku), od leta 
1975 pa že za rednega kaplana in 
pomočnika kanoniku Alojzu Žolnirju v 
Novi Cerkvi. Ko je l. 1981 umrl župnik 
in častni kanonik Alojz Žolnir, je Alojz 
Vicman postal župnijski upravitelj in 
kmalu tudi župnik. Leta 1986 je bil 
imenovan še za dekana Dekanije Nova 

Cerkev, v katero spada 9 okoliških 
župnij. 
  
Kmalu po prihodu v župnijo Nova 
Cerkev si je, sprva kot kaplan nato kot 
župnik, prizadeval, da bi se obnovila 
sakralna stavbena dediščina v župniji, 
župnišče in okolica v obzidju in izven 
njega. Obnovljeni so bili fasada, 
zvonik in streha na cerkvi, notranjost 
cerkve sv. Lenarta je zasijala v 
prenovljeni podobi, obnovljeno je 
bilo župnišče in kapela nadangela 
Mihaela, ob kateri raste potomka 
najstarejše trte na svetu iz Maribora 
in se zato imenuje Mihaela, temeljito 
je bila obnovljena nekdanja hmeljska 
sušilnica in kovačija, ki je postala 
večnamenski objekt za cerkvene 
potrebe s Slomškovim muzejem. Ob 
današnjem prihodu v Novo Cerkev te 
z južne strani pozdravi veduta lepo 
urejenega kraja, h kateri je veliko 
prispeval tudi župnik in dekan gospod 
Alojz Vicman. Pa ne samo to. Njegovo 
delovanje na duhovnem področju 
je tudi bogato in vsestransko, saj je 
že vrsto let vodja gibanja »Vera in 
luč« v župniji in dekaniji. Po njegovi 
zaslugi je dejavna župnijska Karitas, 
zborovsko cerkveno petje, oratoriji in 
še bi lahko naštevali. 

  
Gospod Alojz Vicman se dejavno 
vključuje tudi v družbeno dogajanje 
v kraju in rad sodeluje z mnogimi 
društvi v kraju, še posebno z gasilskim 
društvom in s KS Nova Cerkev.  Že 
leta 2000 je prejel zlati vojniški grb 
za duhovno plemenitenje ljudi, za 
organizacijo in dobrodelno dejavnost 
na širšem območju, za vidne uspehe 
pri ohranjanju kulturne dediščine in 
za vsesplošno skrb za napredek kraja. 
Letos 6. julija pa je prejel tudi visoko 
priznanje Krajevne skupnosti Nova 
Cerkev za več kot 40-letno pastoralno 
delovanje v župniji Nova Cerkev in za 
izjemen občutek za urejenost cerkve, 
župnijskih objektov in njihove okolice. 
  
V duši gospoda Vicmana se skriva še 
marsikaj, kar mi ni uspelo zapisati. 
Kot zelo ugleden duhovnik nikoli ne 
pozabi na preprosto človeške običaje 
in navade, zato ga imamo radi in ga 
zelo cenimo. V njegovem priimku 
Vicman se skriva marsikaj in je zato 
pripravljen povedati tudi kakšen »vic«, 
ki pa je vedno v mejah okusa. Vsi, 
ki ga poznamo, mu želimo še veliko 
blagoslova pri njegovem plemenitem 
poslanstvu in seveda zdravja, da bo 
lahko uresničil še vse zastavljene cilje.
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PONUDBA
 Tekst in foto: Nuša Lilija

Kavarna in slaščičarna Vojničanka
Vojnik je postal bogatejši z odlično 
gostinsko ponudbo. Melisa in 
Simon Kobola sta se s Ponikve 
pri Šentjurju preselila v Vojnik in 
s hčerko Lejlo odprla družinsko 
podjetje.
 

Prvega junija 2019 je bilo za 
zdravstvenim domom v Vojniku prav 
veselo, kajti vrata je odprla nova 
kavarna in slaščičarna Vojničanka. 
Prve goste so poleg slaščic postregli 
še s pečenim jagenjčkom, golažem in 
pijačo. 
Z novopečenima zakoncema, Meliso 
in Simonom, sem se pogovarjala 
v njuni lepo urejeni slaščičarni, ki 
sprejme do 45 gostov. Ima prostorno 
pokrito teraso, otroški kotiček in tablo 
za risanje. Da bi imela slaščičarno, 
je bila želja že od nekdaj, saj imata 
oba rada sladke stvari. Za odprtje 
slaščičarne na obstoječi lokaciji sta 
se dogovarjala že pred dvema letoma 

in tako se jima je pred kratkim ta 
dolgoletna želja tudi izpolnila. 
  
V slaščičarni Vojničanka vam nudijo 
dnevno sveže tortice, ki jih peče 
slaščičarka Alenka Pisanec. Prav tako 
jim pripravlja odličen domač sladoled. 
Svoje brbončice boste razvajali ob 
različnih okusih tort, kot so: vanilja–
kinder bueno, pistacija–jagoda, 
pistacija–kava, stracciatella–jagoda, 
čokoladni mousse, vanilja–malina, 
vanilja–borovnica, »cheesecake«, 
skuta–hruška, čokolada–jagoda, 
čokolada–višnja, kremne rezine in 
tortice LCHF. Ob vročih, toplih ali 
tudi hladnejših dneh pa boste lahko 
uživali v različnih okusih domačega 
sladoleda. Poleg točenega sladoleda 
z različnimi prelivi in posipi lahko 
poskusite še sladoled z vročim sadjem, 
sladoledne tortice, banana split, 
sadne kupe, ledeno kavo in veganski 
sladoled. 
Iz slaščičarne preprosto ne smete, ne 
da bi poskusili njihovo ledeno kavo, 
ki je hišna specialiteta. Ker vedo, da 
je dobra kava bistvenega pomena, so 
se odločili za najboljšo. Nudijo pa tudi 
ječmenovo kavo za nosečnice. 
  
Kot pravijo, je najboljša reklama od 
ust do ust, vendar svojo dejavnost 
promovirajo tudi na Radiu Fantasy in 
na strani FB (Kavarna in slaščičarna 
Vojničanka). Vabljeni k ogledu, saj 
večkrat objavijo nagradne igre s 
sladko vabljivimi nagradami. 
  
Lastnika vesta, da se za dobrim 
konjem dviga prah. Trudita se in si 
želita, da se bo novica o najboljšem 
sladoledu slišala tudi v sosednjo vas. 
Oglasite se in se prepričajte. 

Prostorna zunanja terasa
Melisa, Simon in Lejla pred lokalom

Točen sladoled z različnimi posipi
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Tekst: Sonja Bastl, foto: arhiv Janija Prgića

Človek, ki ne zapravlja časa za stvari, nad katerimi 
nima nadzora …
… je človek, ki na svojih delavnicah želi predvsem ljudi 
spomniti, da začnejo uporabljati svoj čudoviti miselni 
aparat – možgane – na ustrezen način. Predvsem se 
trudi učiti ljudi tudi o tem, kako se izogniti psihološkim 
prijemom vplivanja, ki jih je vsepovsod okoli nas polno. 
Prepoznavamo ga predvsem po »Tanki črti odgovornosti«, 
ki je avtorsko zaščitena delavnica. Tokrat smo se v Klubu 
podjetnikov občine Vojnik odločili, da mag. Prgića 
»zaslišimo« in predstavimo pred predavanjem, ki ga bo 
izvedel v novembru 2019. 
 
Vse bolj ugotavljamo, bodisi poslovno bodisi med prijatelji bodisi 
v družinskem krogu, da se ljudje ne zavedamo, kaj pomeni biti 
odgovoren. Če se strinjate ali ne, živimo pač iz dneva v dan, kot 
smo bili naučeni, ponavljamo vedno iste vzorce, delujemo tako, kot 
so nas naučili in »zdresirali« starši, šola, vodje v službah, mediji in 
lastna lenoba. Kaj vam pomeni odgovornost? 
Že v vprašanju ste nakazali, kako se da definirati odgovornost. 
Prva stvar je, da se naučimo premagati svoje prvinske vedenjske 
vzorce. Jaz jih že na predavanjih »testiram« pri ljudeh tako, da 
sem na tem seminarju kar provokativen, se trudim delovati 
tudi malo zoprn ipd. Potem se pa hitro vidi, kdo vse v publiki 
tako malo pozna delovanje možganov in s tem samega sebe, 
da se vda prvemu vtisu in naredi kognitivno napako s tem, ko 
ovrednoti mene kot osebo in ne dojame vsebine. Takrat začne 
kriviti za lastno stanje mene in seminar, kar je prvi znak odmika 
od osebne odgovornosti. Če strnem, je odgovornost sposobnost 
spopasti se z neko težavo. 
Ko se soočamo sami s sabo in odkrivamo lastno odgovornost za vse, 
kar nas obdaja, in tudi za vse dogodke, ki se nam dogajajo, se mi 
zdi izredno pomembno, da se zavedamo, da smo sami ustvarjalci 
položajev, v katerih se znajdemo. Kako se soočate z odgovornostjo 
do položajev, ko vam niso pogodu? Iščete tudi vi kdaj razloge in 
krivce za stvari, ki se vam dogajajo? 
Seveda, saj to je naravni odziv. Je odziv srednjega dela 
možganov, čustev. Včasih sem na glas razpredal o težavah, se 
družil z ljudmi, ki mi niso pomagali spremeniti mišljenja. Ne 
zapravljam več časa za stvari, nad katerimi nimam nadzora, 
ampak se 100-odstotno trudim ukvarjati s tistim, na kar lahko 
vplivam in spreminjam. Včasih uspe bolj, včasih pa manj. Sem pa 
zaradi tega zagotovo psihološko bolj zdrav kot v preteklosti. 
  
Vemo, da imate dvanajstletne bogate izkušnje. A vendarle, kaj vam 
pomaga, da se hitro spomnite, da ne zapadete pod »globinsko« 
iskanje krivca za položaj, v katerem ste? 
Navada. Tako kot sem prej deloval iz navade, tudi zdaj. Razlika 

je v tem, da sem si vzel ogromno časa, da sem nadomestil 
prejšnje navade z novimi, kar se zgodi le s treningom. Možgani 
ne ločijo med slabimi in dobrimi navadami. S konstantnim 
ponavljanjem teh definicij, z dogovori s kolegi, da me spomnijo, 
kadar iščem krivca zunaj sebe in neproduktivno jamram, z 
zapiski na steni, kjer si napišem, kako naj se odzivam na težave 
itd., sem povečal verjetnost, da prej skočim v reševanje težave. In 
najpomembnejša stvar je učenje o samem sebi. 

Lahko morda delite kakšen svoj primer, kje v življenju vam je »Črta« 
pripomogla, da ste odkrili svoj vzorec in ste začeli dejavno reševati 
svojo težavo? 
Povsod. Ampak res povsod. Nezadovoljen na enem od delovnih 
mest sem se nekaj let pritoževal, nisem se pa premaknil. Potem 
sem investiral ves svoj denar in prosti čas v spremembo in danes 
živim popolnoma drugače. Povsod, kjer naletim na težavo, se 
spomnim tega, da se lahko odzovem konstruktivno in se trudim 
to narediti čim prej. 
  
Kaj bi lahko bil še večji izziv s tega področja? 
Izzive si postavljamo kar naprej. Trenutno imam izziv, kako 
med učitelje in starše vpeljati še več razumevanja o tem, kako 
se odzivati na otrokovo vedenje bolj konstruktivno. In več kot 
bi delali na socialno-čustvenem področju z otroki, manj bi bilo 
različnih težav med odraslimi, tako na delovnem mestu kot v 
partnerskih odnosih. Se pa o teh zadevah zmeraj več govori in 
verjamem, da se spremembe lahko zgodijo, pa četudi se začne z 
malimi koraki. 
  
Predavanje mag. Prgića »Tanka črta odgovornosti«, ki ga 
organizira Klub podjetnikov občine Vojnik, bo 25. novembra ob 
17. uri v Jernejevem domu. Vabljeni vsi, ki vas zanima, kako se 
spopasti z dejavno in odgovorno vlogo v lastnem življenju.  
Celoten intervju z mag. Prgićem si lahko preberete na spletni 
strani Kluba podjetnikov občine Vojnik – www.kpov.si. 

Prepoznavamo ga predvsem po »Tanki črti odgovornosti«.
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Telefon je postal naš sopotnik. Uporabljamo ga vsi, 
izbira modela pa je odvisna od posameznikovih 
potreb, želja in možnosti. V Vojniku lahko kupimo 
mobilni telefon brez vezave, se pravi takšnega, 
kjer ni potrebne vezave in nakupa paketov, ki 
vsebujejo za naše potrebe odvečne operacije in 
vsebine.

 

Andraž Založnik je Frankolovčan, zdaj živi v 
Slovenskih Konjicah, dela pa v Vojniku. Po poklicu 
je diplomirani fizioterapevt, vendar ga je življenje 
popeljalo na tehnično področje, leta 2015 se je odločil 
za podjetniško pot prodajalca telefonskih aparatov. V 
prostem času rad potuje in spoznava dežele in ljudi, 
se ukvarja s športom in pohodništvom. Področje 
prodaje ga je vedno zanimalo, zato delo rad opravlja. 
In kdor dela z veseljem, dela dobro in uspešno.

V enoti Tuš v Vojniku ima poslovno enoto, kje lahko 
izberemo med široko paleto mobilnih aparatov 
brez vezave. Ponudba obsega nakup brez vezave, 
možnost nakupa staro za novo, novo za novo, staro 
za staro, servis, ponuja dodatno opremo, zaščitne 
ovitke, etuije, zaščitna stekla za ekrane, podatkovne 
kable, polnilce telefonov in spominske kartice. Ima 
spodobno izbiro mobilnih telefonov za vse okuse in 
rad svetuje pri izbiri aparata. Na prodajnem mestu v 
Vojniku, Mobilna telefonija MOBI-AZ, Celjska cesta 
24 a, imamo v našem okolju redko priložnost, da 
izberemo telefon brez vezave, cene so konkurenčne, 
veliko je akcij s popusti, pri izbiri aparata Andraž 

strokovno svetuje, prenese stike v nov telefon in 
kupcu, ki to želi, svetuje kako se telefon uporablja. 
Negove stranke so večinoma ljudje med 20 in 60 leti. 
Njegov pristop je strokoven in nevsiljiv. Da so ljudje 
zadovoljni, pove podatek, da se ljudje ob nakupu 
novega telefona k njemu radi vračajo. Nasvet: Kupite 
telefon glede na svoje potrebe, izberite takšnega, ki 
ga boste znali uporabljati.

Obiščite njegovo poslovno enoto, preverite tedenske 
akcije mobilnih telefonov, izkoristite servis ali pa 
se preprosto ustavite in povprašajte Andraža, kaj je 
novega na področju prodaje telefonov, pa se boste 
prepričali, da stvari, ki jih prodaja, dobro pozna in 
dobro svetuje. Kontakt: Andraž Založnik, Mobilna 
telefonija MOBI-AZ, telefonska številka 031 498 237 
ali zazyzalo@gmail.com, info.mobiaz@gmail.com.
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Tekst in foto: Lea Sreš 

Fizioterapevt, ki prodaja telefone

Pošten odnos med kupcem in prodajalcem je na prvem mestu. URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

•
JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, 
turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2019

  
•

JAVNI POZIV
 k sodelovanju pri pripravi predloga proračuna za leti 2020 in 2021

•
Vizija in strategija občine Vojnik 2020–2030
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 
78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 
74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-
1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – 
ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-
UPB4, 14/2013-popr., 101/2013, 13/2018), v skladu z določili 
Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 
37/04), skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013 z dne 
18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013), skladno z Mnenjem o skladnosti 
sheme de minimis pomoči »Dodeljevanje finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna  za spodbujanje inovacij, turistične 
dejavnosti in razvoj malega gospodarstva v občini Vojnik« 
(št. priglasitve: M001-5880386-2019), na podlagi Odloka 
o proračunu Občine Vojnik za leto 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 67/2018) ter Pravilnika o dodeljevanju 
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje 
inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva 
v občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2019), 
župan Občine Vojnik objavlja:

JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti 
in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 
2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA 
RAZPISANIH SREDSTEV

Finančna sredstva za spodbujanje inovacij, turistične 
dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik 
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij 
kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so 
zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2019, na 
proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.

Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na 
podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične 
dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za 
leto 2019, znaša 25.000,00 EUR.

A. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja – 
12.000,00 EUR

B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti – 5.000,00 EUR

C. Spodbujanje sobodajalstva – 8.000,00 EUR
2. OSNOVNI POGOJI IN SPLOŠNA DOLOČILA

a) Splošna določila 

1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so 
opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

2. Pomoč se dodeli na podlagi vloge vlagatelja z elementi 
poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, 
podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški 
investicije). Podrobna vsebina vloge in zahtevane 
priloge se določijo v razpisni dokumentaciji.

3. Upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč po 
tem javnem razpisu (v nadaljevanju –prejemnik), mora 
naložbo izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in 
v celoti.

4. Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
izjavo, da za isti namen ni pridobil oziroma ni v 
postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz katerega 
koli drugega javnega vira.

5. Prejemnik mora naložbo uporabljati in imeti v lasti 
vsaj 2 leti po dokončani naložbi, razen kjer je s tem 
razpisom določeno drugače.

6. Na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, 
mora biti delavec zaposlen vsaj 2 leti po prejemu 
pomoči.

7. Prejemnik mora voditi predpisano dokumentacijo, ki 
je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi 
sredstev, in jo mora hraniti še najmanj 2 leti po zadnjem 
izplačilu sredstev.

8. Prejemnik ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z 
namenom dodelitve sredstev.

9. Vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za 
pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.

10. Vlagatelj, ki je že pridobil finančno spodbudo za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Vojnik za 
isti namen in iste upravičene stroške, kot jih je navedel 
v vlogi, ne more kandidirati naslednjih šest let.

Prejemnik pred dodelitvijo pomoči podpiše izjavo o že 
prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri 
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let še kandidiral za »de minimis« pomoč, 
ter izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške.

DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen strošek.

Posli med povezanim osebami niso dovoljeni.
b.) Oblike in kumulacije pomoči

1. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju na podlagi pravil  de minimis, ne sme 
presegati 200.000,00  EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali EU. V primeru podjetij, 
ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR.

2. To določilo ne velja v potniškem prometu in pri 
integriranih storitvah, pri čemer je dejanski prevoz 
le element storitve.

3. Finančne spodbude se namenijo kot nepovratna 
finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje 
izvajanja posameznih ukrepov.

c.) Upravičenci do pomoči 

Do sredstev pomoči niso upravičena podjetja:

- iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema 
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,

- iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov, iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti,

- iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih 
primerih:

- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od 
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg ali

- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce,

- ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do 
Občine Vojnik ter do drugih pravnih oseb, katerih 
ustanoviteljica je Občina Vojnik,

- ki nimajo plačanih vseh davkov in prispevkov ter 
poravnanih obveznosti do delavcev,

- ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o 
državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1.  10. 
2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(Uradni list RS, št.  44/07 UPB2, 51/11, 39/13 in 
56/13). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od 
registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, 
razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po 
predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. 
Podjetje je v težavah:

- v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže 
polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v 
zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

- v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba, 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže 
polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski 
evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih 
mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je 
prikazan v računovodskih izkazih,

- če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije.

Prav tako do spodbud po tem pravilniku niso upravičeni:

- subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, 
vendar sredstev niso porabili namensko,

- subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne 
namene do višine, ki jo omogočajo posamezna 
pravila državnih pomoči.

Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:

- namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot 
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo,

- pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov 
pred uvoženimi,

- dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v 
podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni 
prevoz.

Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati 
izjavo:

- o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo 
pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku ter o 
kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in 
še ne izplačani de minimis pomoči,

- drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške,

- da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega 
proračuna ali iz mednarodnih virov,

- o povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi 
podjetij.

A.) SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN 
SAMOZAPOSLOVANJA

Namen ukrepa:

- je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja,

- spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih 
mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev 
ter samozaposlitev ter s tem prispevati k manjši 
brezposelnosti na območju občine Vojnik.

Upravičenci so:

- Mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo 
pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah 
in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa 
poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri 
samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji 
za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki 
imajo sedež dejavnosti na območju občine Vojnik.

- Fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Vojnik, 
kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

- Občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili 
zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v 
sodni register in predložili vse predpisane dokumente 
za ustanovitev podjetja.

Upravičeni stroški:

- so stroški novega delovnega mesta oziroma 
samozaposlitve, in sicer bruto plača novo zaposlenih 
delavcev in obvezni prispevki za socialno varstvo,

- instrument pomoči je dotacija,

- na javni razpis se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se 
samozaposlile s 17. 9. 2018 do vključno dneva roka za 
oddajo vloge,

- upravičenci, ki so s 17.  9.  2018 za nedoločen čas 
zaposlile novega delavca ali prezaposlili iz pogodbe za 
določen čas v pogodbo za nedoločen čas do vključno 
dneva roka za oddajo vloge.
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- iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov, iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti,

- iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih 
primerih:

- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od 
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg ali

- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce,

- ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do 
Občine Vojnik ter do drugih pravnih oseb, katerih 
ustanoviteljica je Občina Vojnik,

- ki nimajo plačanih vseh davkov in prispevkov ter 
poravnanih obveznosti do delavcev,

- ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o 
državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1.  10. 
2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(Uradni list RS, št.  44/07 UPB2, 51/11, 39/13 in 
56/13). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od 
registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, 
razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po 
predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. 
Podjetje je v težavah:

- v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže 
polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v 
zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

- v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba, 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže 
polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski 
evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih 
mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je 
prikazan v računovodskih izkazih,

- če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije.

Prav tako do spodbud po tem pravilniku niso upravičeni:

- subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, 
vendar sredstev niso porabili namensko,

- subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne 
namene do višine, ki jo omogočajo posamezna 
pravila državnih pomoči.

Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:

- namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot 
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo,

- pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov 
pred uvoženimi,

- dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v 
podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni 
prevoz.

Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati 
izjavo:

- o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo 
pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku ter o 
kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in 
še ne izplačani de minimis pomoči,

- drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške,

- da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega 
proračuna ali iz mednarodnih virov,

- o povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi 
podjetij.

A.) SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN 
SAMOZAPOSLOVANJA

Namen ukrepa:

- je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja,

- spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih 
mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev 
ter samozaposlitev ter s tem prispevati k manjši 
brezposelnosti na območju občine Vojnik.

Upravičenci so:

- Mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo 
pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah 
in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa 
poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri 
samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji 
za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki 
imajo sedež dejavnosti na območju občine Vojnik.

- Fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Vojnik, 
kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

- Občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili 
zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v 
sodni register in predložili vse predpisane dokumente 
za ustanovitev podjetja.

Upravičeni stroški:

- so stroški novega delovnega mesta oziroma 
samozaposlitve, in sicer bruto plača novo zaposlenih 
delavcev in obvezni prispevki za socialno varstvo,

- instrument pomoči je dotacija,

- na javni razpis se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se 
samozaposlile s 17. 9. 2018 do vključno dneva roka za 
oddajo vloge,

- upravičenci, ki so s 17.  9.  2018 za nedoločen čas 
zaposlile novega delavca ali prezaposlili iz pogodbe za 
določen čas v pogodbo za nedoločen čas do vključno 
dneva roka za oddajo vloge.
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Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:

- na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, 
mora biti delavec zaposlen vsaj 2 leti po prejemu 
pomoči za polni delovni čas,

- na novo delovno mesto je možno zaposliti 
brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na 
območju občine Vojnik ali osebo s stalnim bivališčem 
izven naše občine, ki je bila pred objavo tega javnega 
razpisa prijavljena na Zavodu za zaposlovanje 
vsaj mesec dni (razvidno iz potrdila zavoda za 
zaposlovanje o evidenci brezposelnih oseb),

- novo delovno mesto mora predstavljati neto 
povečanje števila zaposlenih v primerjavi s 
povprečjem zadnjih 12 mesecev (izpis iz Zavoda 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje o številu 
zaposlenih pred prijavo na javni razpis in ob prijavi, iz 
izpisa mora biti razvidno neto povečanje zaposlitev),

- realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega 
delovnega mesta mora biti izvedeno na območju 
občine Vojnik,

- za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti 
osebo s stalnim bivališčem na območju občine Vojnik 
ali osebo s stalnim bivališčem izven naše občine, 
zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane 
pogodbe o zaposlitvi ter obrazcem M1/M2,

- v primeru, da novo zaposleni delavec postane 
brezposeln iz katerega koli razloga pred potekom 
1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od 
prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki 
ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem, v 
nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih 
sredstev ta vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi,

- v primeru, da je vlagatelj oseba, ki se je samozaposlila 
za polni delovni čas, je pogoj za pridobitev sredstev 
dokazilo o registraciji podjetja oziroma vpogled 
v register poslovnih subjektov. Upravičenec mora 
ostati samozaposlen vsaj 2 leti po prejemu sredstev, 
prav tako mora prijavitelj predložiti potrdilo Zavoda 
za zaposlovanje, da je bil pred oddano vlogo na ta 
javni razpis, vsaj mesec dni prijavljen v evidenci 
brezposelnih oseb (razvidno iz potrdila zavoda za 
zaposlovanje o evidenci brezposelnih oseb). 

Druge omejitve: 
- Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že 

zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih 
pravnih ali fizičnih osebah (v povezanih podjetjih) 
in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna 
sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev 
v zadnjih treh letih.

- Ne upošteva se samozaposlitev osebe, v kolikor so 
bila za njeno samozaposlitev že dodeljena finančna 
sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev 
v zadnjih treh letih.

- Ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev 
registrirane brezposelne osebe, ki je imela  zadnjo 
zaposlitev pri upravičencu ali njegovih povezanih 
podjetjih.

Višina sofinanciranja:

- višina sofinanciranja in delež dodeljenih sredstev 
za novo delovno mesto znaša maksimalno 
1.500,00  EUR za občana in 900,00  EUR za osebo s 
stalnim bivališčem izven naše občine,

- samozaposlitev maksimalno 1.500,00 EUR,

- vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 
2 vlogi,

- samostojni kulturni delavci, ki imajo prispevke za 
socialno varstvo financirane s strani pristojnega 
ministrstva, niso upravičeni do prejema subvencije 
za samozaposlitev,

- instrument pomoči je dotacija.

B.) SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V 
RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ

Namen ukrepa:

- sofinanciranje začetnih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj, ki pomenijo naložbo 
v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, 
za spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem 
vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj 
in povečanje konkurenčnih prednosti vlagateljev. 

Upravičenci so:

1. Mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo 
pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah 
in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa 
poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri 
samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji 
za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), 
ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Vojnik.

Upravičeni stroški so:

a) nakup strojev in opreme, ki jih prijavitelj potrebuje 
za opravljanje svoje poslovne dejavnosti (predmet 
sofinanciranja niso telefonski aparati, strojna 
računalniška oprema, operacijski sistemi, MS Office, 
antivirusni programi, pisarniško pohištvo, osebna 
vozila, oprema, kupljena s posojilom);

b) nakup nematerialne investicije, ki pomeni 
naložbo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup 
pravic industrijske lastnine, kot so patenti, dodatni 
varstveni certifikati, blagovna znamka in geografska 
označba), 

c) upravičeni stroški so stroški, ki so nastali z dnem 
objave tega javnega razpisa in do izteka roka 
javnega razpisa.

Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:

- iz dokumentacije mora biti razvidno, da gre 
pri investiciji za zaokroženo aktivnost oz. bo 
prijavitelj s sofinanciranjem v celoti zaključil 
investicijo,

- da prijavitelj izpolnjuje določila 6. člena 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za spodbujanje 
inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega  
gospodarstva v občini Vojnik,

- poslovni prostori, stroji, naprave in oprema se ne 
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Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:

- na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, 
mora biti delavec zaposlen vsaj 2 leti po prejemu 
pomoči za polni delovni čas,

- na novo delovno mesto je možno zaposliti 
brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na 
območju občine Vojnik ali osebo s stalnim bivališčem 
izven naše občine, ki je bila pred objavo tega javnega 
razpisa prijavljena na Zavodu za zaposlovanje 
vsaj mesec dni (razvidno iz potrdila zavoda za 
zaposlovanje o evidenci brezposelnih oseb),

- novo delovno mesto mora predstavljati neto 
povečanje števila zaposlenih v primerjavi s 
povprečjem zadnjih 12 mesecev (izpis iz Zavoda 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje o številu 
zaposlenih pred prijavo na javni razpis in ob prijavi, iz 
izpisa mora biti razvidno neto povečanje zaposlitev),

- realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega 
delovnega mesta mora biti izvedeno na območju 
občine Vojnik,

- za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti 
osebo s stalnim bivališčem na območju občine Vojnik 
ali osebo s stalnim bivališčem izven naše občine, 
zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane 
pogodbe o zaposlitvi ter obrazcem M1/M2,

- v primeru, da novo zaposleni delavec postane 
brezposeln iz katerega koli razloga pred potekom 
1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od 
prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki 
ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem, v 
nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih 
sredstev ta vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi,

- v primeru, da je vlagatelj oseba, ki se je samozaposlila 
za polni delovni čas, je pogoj za pridobitev sredstev 
dokazilo o registraciji podjetja oziroma vpogled 
v register poslovnih subjektov. Upravičenec mora 
ostati samozaposlen vsaj 2 leti po prejemu sredstev, 
prav tako mora prijavitelj predložiti potrdilo Zavoda 
za zaposlovanje, da je bil pred oddano vlogo na ta 
javni razpis, vsaj mesec dni prijavljen v evidenci 
brezposelnih oseb (razvidno iz potrdila zavoda za 
zaposlovanje o evidenci brezposelnih oseb). 

Druge omejitve: 
- Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že 

zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih 
pravnih ali fizičnih osebah (v povezanih podjetjih) 
in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna 
sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev 
v zadnjih treh letih.

- Ne upošteva se samozaposlitev osebe, v kolikor so 
bila za njeno samozaposlitev že dodeljena finančna 
sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev 
v zadnjih treh letih.

- Ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev 
registrirane brezposelne osebe, ki je imela  zadnjo 
zaposlitev pri upravičencu ali njegovih povezanih 
podjetjih.

Višina sofinanciranja:

- višina sofinanciranja in delež dodeljenih sredstev 
za novo delovno mesto znaša maksimalno 
1.500,00  EUR za občana in 900,00  EUR za osebo s 
stalnim bivališčem izven naše občine,

- samozaposlitev maksimalno 1.500,00 EUR,

- vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 
2 vlogi,

- samostojni kulturni delavci, ki imajo prispevke za 
socialno varstvo financirane s strani pristojnega 
ministrstva, niso upravičeni do prejema subvencije 
za samozaposlitev,

- instrument pomoči je dotacija.

B.) SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V 
RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ

Namen ukrepa:

- sofinanciranje začetnih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj, ki pomenijo naložbo 
v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, 
za spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem 
vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj 
in povečanje konkurenčnih prednosti vlagateljev. 

Upravičenci so:

1. Mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo 
pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah 
in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa 
poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri 
samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji 
za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), 
ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Vojnik.

Upravičeni stroški so:

a) nakup strojev in opreme, ki jih prijavitelj potrebuje 
za opravljanje svoje poslovne dejavnosti (predmet 
sofinanciranja niso telefonski aparati, strojna 
računalniška oprema, operacijski sistemi, MS Office, 
antivirusni programi, pisarniško pohištvo, osebna 
vozila, oprema, kupljena s posojilom);

b) nakup nematerialne investicije, ki pomeni 
naložbo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup 
pravic industrijske lastnine, kot so patenti, dodatni 
varstveni certifikati, blagovna znamka in geografska 
označba), 

c) upravičeni stroški so stroški, ki so nastali z dnem 
objave tega javnega razpisa in do izteka roka 
javnega razpisa.

Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:

- iz dokumentacije mora biti razvidno, da gre 
pri investiciji za zaokroženo aktivnost oz. bo 
prijavitelj s sofinanciranjem v celoti zaključil 
investicijo,

- da prijavitelj izpolnjuje določila 6. člena 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za spodbujanje 
inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega  
gospodarstva v občini Vojnik,

- poslovni prostori, stroji, naprave in oprema se ne 

dajejo v najem drugim pravnim ali fizičnim osebam,
- v poslovnih prostorih se mora dejansko izvajati 

dejavnost, ki je predmet prijave na ta javni 
razpis, prijavitelj ima to dejavnost registrirano v 
uradnem poslovnem registru,

- stroji in oprema se morajo uporabljati za 
dejavnost, ki je predmet prijave na ta javni 
razpis, prijavitelj ima to dejavnost registrirano v 
uradnem poslovnem registru,

- vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži 
največ 2 vlogi, vendar za različni aktivnosti,

- ne upoštevajo se prostori za izvajanje 
stanovanjske dejavnosti.

Višina sofinanciranja:

- maksimalna višina sofinanciranja ne sme 
presegati 3.000,00  EUR oziroma maksimalno 
50  odstotkov upravičenih stroškov posamezne 
investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med 
seboj seštevajo, 

- minimalna višina investicije mora biti 
1.000,00  EUR, maksimalna vrednost investicije 
pa ne sme presegati 30.000,00 EUR,

- materialna in/ali nematerialna investicija mora 
ostati v lasti upravičenca in služiti namenu, za 
katerega so bila prejeta sredstva najmanj 5 let,

- instrument pomoči je dotacija.

C.) SPODBUJANJE SOBODAJALSTVA

Namen ukrepa: 

- spodbujanje sobodajalstva z namenom 
spodbujanja razvoja turizma na območju 
občine Vojnik.

Upravičenci: 

- registrirani sobodajalci, samostojni podjetniki ter 
mikro, male in srednje velike gospodarske družbe v 
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, in sicer 
za dejavnost oddajanja nastanitvenih zmogljivosti.

Upravičeni stroški so:

- stroški opreme, ki je potrebna in neposredno 
povezana z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob,

- podpore za naložbe, ki so potrebne za začetek 
opravljanja dejavnosti sobodajalstva ali za 
posodobitev in širjenje že obstoječe dejavnosti;

- sofinanciranje stroškov oglaševanja.

Višina sofinanciranja:

- skupna višina dodeljenih sredstev in delež 
sofinanciranja upravičenih stroškov nakupa opreme 
in strojev ter stroškov oglaševanja znaša maksimalno 
2.500,00 EUR oziroma ne sme presegati 50 odstotkov 
upravičenih stroškov,

- najnižja vrednost na računu znaša 100,00 € (z DDV),

- upravičeni stroški so stroški, ki so nastali z dnem objave 
tega javnega razpisa in do izteka roka javnega razpisa.

Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:

- sobodajalec mora opravljati to dejavnost najmanj 2 
leti po prejemu pomoči na območju občine Vojnik,

- naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno 
zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja in 
soglasja za izvajanje dejavnosti),

- osnovna sredstva morajo biti zavedena v poslovnih 
knjigah upravičenca (do oddaje zahtevka za izplačilo 
sredstev),

- vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 
2 vlogi, vendar za različni aktivnosti.

3. PRIJAVA IN RAZPISNI ROK 
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno 
petka, 8. 11. 2019, do 12. ure. Šteje se, da je prijava, prispela 
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina 
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali do 12. ure, oddana 
v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici, s pripisom »Ne 
odpiraj – vloga za javni razpis – PODJETNIŠTVO 2019« na 
prednji strani in polnim naslovom pošiljatelja.

4. OBRAVNAVANJE VLOG IN RAZDELITEV SREDSTEV
Vloga je formalno popolna, če je pravilno izpolnjena na 
ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen namen in 
vsebuje vse ustrezne obvezne priloge in podatke, določene 
v dokumentaciji javnega razpisa. Občina Vojnik lahko kadar 
koli v obdobju od odpiranja do izbora vlog pozove vlagatelja 
k pojasnilu informacij iz oddane vloge ali k posredovanju 
dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v prijavi.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za 
oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene 
dokumente, ki jih je treba predložiti v skladu z javnim 
razpisom in razpisno dokumentacijo. V roku dostavljene, 
pravilno izpolnjene in označene vloge se odpirajo po vrstnem 
redu, v katerem so predložene. Zavržejo se prepozno prispele 
vloge ali, v skladu z določili tega javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije, nepravilno označene vloge ter nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, neutemeljene pa 
se zavrnejo. 

Vloga je neutemeljena, če:

- vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena za 
posamezne namene, ki so navedeni v tem javnem 
razpisu,

- so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva 
za isti namen,

- vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz 
katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in 
način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/ali 
resnični,

- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa.

Strokovna komisija, ki jo skladno s pravilnikom imenuje 
župan, bo vodila celoten postopek javnega razpisa, ta bo 
vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo 
popolnost. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Vloge, ki 
ne bodo opremljene v skladu z določbami javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije, bo komisija izločila. Komisija bo 
v 5 delovnih dneh od odpiranja vlog pozvala tiste vlagatelje, 
katerih vloge niso bile popolne, da jih najkasneje v roku 5 
delovnih dni dopolnijo.  
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Odpiranje vlog bo okvirno v sredo, 13. 11. 2019.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v 30 dneh po odpiranju vlog (izdana odločba ali sklep). 
Vlagatelj lahko vloži pritožbo v roku 15 dni od prejema 
odločbe. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba 
se pošlje priporočeno po pošti na Občino Vojnik. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi predlagatelji 
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je 
dokončna. 
Po pravnomočnosti odločbe upravičenec z občino sklene 
pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji 
koriščenja dodeljenih sredstev. Če se izbrani upravičenec 
v 8 dneh od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne 
odzove, se šteje, da je vlogo na ta javni razpis umaknil in ni 
več upravičen do pomoči po tem pravilniku. V primeru, da 
vlagatelj vloge sam odstopi od svoje zahteve za pridobitev 
sredstev, mora o tem pisno obvestiti Občino Vojnik.
Občina Vojnik se zaveže, da bo prejemniku nakazala 
pogodbeni znesek najkasneje v roku 30 dni podpisu 
pogodbe na transakcijski račun prejemnika. 

Če bo pri posameznih ukrepih prispelo premalo vlog oz. 
zahtevkov, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer 
je večje število vlog od razpoložljivih sredstev. 

5. MESTO ODDAJE VLOG

Vloge bodo na voljo v tajništvu Občine Vojnik v času 
uradnih ur od dneva te objave in ves čas na spletni strani 
http://www.vojnik.si. 

Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 
8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.

6. DODATNE INFORMACIJE

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu na št. (03) 78 
00 620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali 
po e-pošti: obcina@vojnik.si.

Št.: 032-0010/2019-5                                                                                 
Datum: 20. 6. 2019

Branko Petre, župan Občine Vojnik

Javni poziv k sodelovanju pri pripravi 
predloga proračuna za leti 2020 in 
2021
Spoštovani občani občine Vojnik!

Letos prvič pristopamo k pripravi dvoletnega proračuna 
Občine Vojnik. Ta bo pripravljen za leti 2020 in 2021. Ker 
si želimo, da razpoložljiva sredstva usmerimo čim bolj v 
uresničevanje potreb krajanov, vas pozivam k vašemu 
sodelovanju. Prosim vas, da premislite o tem, kaj je v vašem 
kraju najbolj potrebno in ta predlog zapišete v obliki pobude, 
ki jo posredujete vašemu izvoljenemu predstavniku v svetu 
KS. Ti bodo potem vse zbrane pobude obravnavali na 
sestanku sveta in jih glede na možnosti uvrstili v njihov plan 
dela, kar pa bo potem osnova za razgovore o proračunu za 
naslednje obdobje.

Pobudo čim bolj opremite s podatki, slikami in če je mogoče 
z ocenjeno vrednostjo. Rok za oddajo je 15. oktober 2019.

Sredstva proračuna so res omejena, vendar bomo na ta način 
lahko bolje poznali vaše želje in lokalne potrebe. In preko 
predlogov izdelali tudi prioritete.

 Vojnik, 27. 8. 2019

Predsedniki svetov KS                                                                                 

Občine Vojnik 

Lidija Eler Jazbinšek

Slavko Jezernik

Dušan Horvat

Branko Petre, 
župan Občine 

Vojnik
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Odpiranje vlog bo okvirno v sredo, 13. 11. 2019.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v 30 dneh po odpiranju vlog (izdana odločba ali sklep). 
Vlagatelj lahko vloži pritožbo v roku 15 dni od prejema 
odločbe. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba 
se pošlje priporočeno po pošti na Občino Vojnik. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi predlagatelji 
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je 
dokončna. 
Po pravnomočnosti odločbe upravičenec z občino sklene 
pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji 
koriščenja dodeljenih sredstev. Če se izbrani upravičenec 
v 8 dneh od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne 
odzove, se šteje, da je vlogo na ta javni razpis umaknil in ni 
več upravičen do pomoči po tem pravilniku. V primeru, da 
vlagatelj vloge sam odstopi od svoje zahteve za pridobitev 
sredstev, mora o tem pisno obvestiti Občino Vojnik.
Občina Vojnik se zaveže, da bo prejemniku nakazala 
pogodbeni znesek najkasneje v roku 30 dni podpisu 
pogodbe na transakcijski račun prejemnika. 

Če bo pri posameznih ukrepih prispelo premalo vlog oz. 
zahtevkov, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer 
je večje število vlog od razpoložljivih sredstev. 

5. MESTO ODDAJE VLOG

Vloge bodo na voljo v tajništvu Občine Vojnik v času 
uradnih ur od dneva te objave in ves čas na spletni strani 
http://www.vojnik.si. 

Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 
8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.

6. DODATNE INFORMACIJE

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu na št. (03) 78 
00 620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali 
po e-pošti: obcina@vojnik.si.

Št.: 032-0010/2019-5                                                                                 
Datum: 20. 6. 2019

Branko Petre, župan Občine Vojnik

Javni poziv k sodelovanju pri pripravi 
predloga proračuna za leti 2020 in 
2021
Spoštovani občani občine Vojnik!

Letos prvič pristopamo k pripravi dvoletnega proračuna 
Občine Vojnik. Ta bo pripravljen za leti 2020 in 2021. Ker 
si želimo, da razpoložljiva sredstva usmerimo čim bolj v 
uresničevanje potreb krajanov, vas pozivam k vašemu 
sodelovanju. Prosim vas, da premislite o tem, kaj je v vašem 
kraju najbolj potrebno in ta predlog zapišete v obliki pobude, 
ki jo posredujete vašemu izvoljenemu predstavniku v svetu 
KS. Ti bodo potem vse zbrane pobude obravnavali na 
sestanku sveta in jih glede na možnosti uvrstili v njihov plan 
dela, kar pa bo potem osnova za razgovore o proračunu za 
naslednje obdobje.

Pobudo čim bolj opremite s podatki, slikami in če je mogoče 
z ocenjeno vrednostjo. Rok za oddajo je 15. oktober 2019.

Sredstva proračuna so res omejena, vendar bomo na ta način 
lahko bolje poznali vaše želje in lokalne potrebe. In preko 
predlogov izdelali tudi prioritete.

 Vojnik, 27. 8. 2019

Predsedniki svetov KS                                                                                 

Občine Vojnik 

Lidija Eler Jazbinšek

Slavko Jezernik

Dušan Horvat

Branko Petre, 
župan Občine 

Vojnik

Vizija in strategija občine Vojnik 
2020–2030

Vizija in strategija občine Vojnik (v nadaljevanju VIS), ki se 
je pripravljala od začetka leta 2018, je v zaključni fazi. VIS je 
najvišja možna stopnja usklajenih interesov tukaj živečih ljudi 
in vsebuje konkretne kazalnike, povezane v celoto.

Projekt se je začel na začetku leta 2018, ko smo v marcu 
izvedli dve delavnici, ki se ju je udeležilo 54 nadpovprečno 
angažiranih občanov in občank. V času med 15. marcem in 
15. aprilom 2018 je potekala raziskava javnega mnenja 
pri naključno izbranih občanih naše in sosednjih občin. 
Tako smo pridobili informacije in videnje občanov o razvoju 
občine v prihodnje na petih področjih oziroma stebrih 
razvoja občine: gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje 
in kakovost življenja. Sodelovalo je 214 udeležencev različnih 
starosti iz vseh delov naše občine ter 120 udeležencev 
sosednjih občin. Analiza je bila predstavljena javnosti v 
sredini maja na Občini Vojnik ter je objavljena na spletni 
strani Občine Vojnik www.vojnik.si.

Skupna ocena po razvojnih stebrih

Opomba: vrednotenje – 3 = zadovoljivo, 4 = dobro, 5 = zelo dobro

Zanimivo, da občani sosednjih občin ocenjujejo kakovost 
bivanja v občini Vojnik z višjimi ocenami; od 3,75 (Celje, 
Dobrna, Zreče) do 4,20 (Šentjur).

Naši občani so najvišje ocenili materialne pogoje v osnovnih 
šolah (4,27) in v otroških vrtcih (4,11). Le malo zaostaja 
oskrba z vodo (3,98), urejenost pokopališč (3,94), varnost 
bivanja, ravnanje z odpadki (3,92) ter duhovna oskrba (3,91). 
Najslabše smo bili ocenjeni pri kolesarskih poteh (1,70), 
urejenosti pločnikov (2,41), ponudbi delovnih mest (2,51) ter 
turistični ponudbi (2,67).

V preteklosti smo pospešeno investirali v izobraževalne 
ustanove, zdaj nas čaka mobilnost in kolesarske steze s 
pločniki, za kar bomo kandidirali tudi za evropska sredstva.

 Splošna razvojna vizija prebivalcev občine Vojnik:

· OBČINA VOJNIK BO OBČINA Z VISOKO KAKOVOSTJO 
ŽIVLJENJA V ČISTEM IN VARNEM OKOLJU, Z 
DOBRO INFRASTRUKTURO, Z ODLIČNIMI POGOJI 
V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH IN 
DOBRO ZDRAVSTVENO OSKRBO. Z RAZNOVRSTNO 
TURISTIČNO, KULTURNO IN ŠPORTNO PONUDBO BO 
PRIVLAČNO OKOLJE ZA MLADE DRUŽINE.

· V GOSPODARSTVU BODO DOBRODOŠLA 
VISOKOTEHNOLOŠKA PODJETJA – OBRT IN 
PODJETNIŠTVO Z USMERJENOSTJO K ZNANJU IN 
OKOLJSKI OZAVEŠČENOSTI TER ČISTA INDUSTRIJA.

· RAZVOJ BO TEMELJIL NA NAČELIH TRAJNOSTI TER 
NA VKLJUČENOSTI IN POVEZANOSTI CELOTNEGA 
OBMOČJA OBČINE

V letošnjem letu je Občina pristopila še k drugemu delu 
projekta VIS. V ta namen smo v mesecu marcu izvedli tri 
delavnice (gospodarstvo; okolje in promet; izobraževanje 
in kakovost življenja), na katerih so se udeleženci najprej 
seznanili z analizo stanja, nato pa začeli z oblikovanjem ciljev, 
ki naj bi jih v občini dosegli do leta 2030. Delavnice so bile 
dobro obiskane, udeleženci zelo dejavni. Prisotni smo imeli 
možnost podati svoje mnenje in poglede na izmerjene 
rezultate ter sodelovati pri postavljanju ciljev in ukrepov za 
njihovo doseganje, ki si jih želimo doseči do leta 2030. Cilje 
smo oblikovali soglasno in demokratično. Za vsak cilj smo 
določili kazalnik, s katerim bomo merili napredek in uspešnost 
izvajanja, ter skrbnika, ki bo poročal o stanju in napredku. V 
aprilu je bila izvedena še delavnica s predstavniki društev in 
drugimi zainteresiranimi občani.

Pred sprejetjem besedilnega dokumenta je bila še 
koordinacija glede prostorskega načrtovanja ter določitev 
uteži za posamezne kazalnike. Komisija za pripravo in 
spremljanje strategije, pod vodstvom predsednika Sama 
Kuneja, se je letos sestala na štirih sejah ter obravnavala 
analizo, rezultate letošnjih delavnic in besedilni dokument 
VIS. Določili so se kvantificirani cilji in operativni programi 
v petih razvojnih stebrih (gospodarstvo, promet, okolje, 
izobraževanje in kakovost življenja) ter določili kazalniki 
za spremljanje uresničevanja vizije razvoja občine, ki se 
sprejema na podlagi stalne participacije in vrednot občanov.

Na predlog besedilnega dokumenta VIS,  ki je javno 
objavljen na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.
si,  ste lahko podali pripombe in dopolnitve do 17.  7.  2019. 
Komisija za pripravo in spremljanje strategije se je opredelila 
do vaših pripomb in dopolnitev na seji 2. 9. 2019 ter nekatere 
tudi vključila v besedilni dokument VIS 2020–2030.   

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Vojnik, 12. 9. 2019, so 
svetniki obravnavali Vizijo in strategijo občine Vojnik 2020–
2030 ter jo z določenimi dopolnitvami tudi potrdili. Druga 
obravnava bo predvidoma na novembrski seji. Sprejemu VIS 
bo sledilo izvrševanje preko sprejetih ukrepov.

 

Mag. Mojca Skale

Skupna ocena po razvojnih stebrih  Občani Delavnice Skupaj 
GOSPODARSTVO 2,80 2,82 2,81 
PROMET 3,13 2,90 3,07 
OKOLJE 3,44 3,63 3,49 
IZOBRAŽEVANJE 3,73 3,85 3,76 
KAKOVOST BIVANJA 3,50 3,83 3,56 
VOJNIK – OCENA SKUPAJ 3,32 3,41 3,34 
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Magda Kajzba, dobitnica 
županovega priznanja za predano 
in organizirano vodenje Krajevne 
organizacije Rdečega križa v Novi 
Cerkvi, prostovoljno delo preko 
telefona SOS za ženske in otroke 
v stiski ter pomoč krajanom v 
različnih življenjskih stiskah, je 
gospa z velikim srcem. Sprejela me 
je v prostorih Rdečega križa in še 
preden sva začeli z intervjujem, 
je poudarila, da za priznanje ni 
zaslužna samo ona, ampak za tem 
stoji celotna ekipa prostovoljcev, 
ki deluje na območju Nove Cerkve. 
Priznanje je od njih vseh in 
vsakemu izmed njih se zahvaljuje 
za predanost in pomoč.
 
Začetki prostovoljstva 
V času službe o prostovoljnem 
delu ni nikoli razmišljala. Njeno 
življenje je bilo razpeto med 
družino, vsakodnevno službo in 

skrbjo za dom. Iz dneva v dan je 
živela enolično, monotono življenje 
in nikoli ni počela tistega, kar jo je 
zares veselilo. Skrbela je za hčerki, 
kasneje tudi za vnuke, za njene 
konjičke pa je zmanjkalo časa in 
poguma. Zavedanje, da se bliža 
odhod v pokoj, jo je predramilo, da je 
o življenju začela razmišljati drugače. 
Spraševala se je, kaj bo po upokojitvi 
počela, saj je vedela, da ji bo doma 
dolgčas. Slučajno je naletela na oglas 
v časopisu in vedela, da je to znak za 
spremembo. Ni minilo veliko časa, ko 
je že sedela v pisarni in se oglašala na 
telefon SOS. 
  
Telefon SOS za ženske in otroke v 
stiski 
Sprva je imela kar nekaj težav z 
delom. Dogodke si je gnala k srcu 
in doma nenehno premišljevala o 
stiskah, ki jih doživljajo ženske in 
otroci. Težko breme si je lajšala s 

solzami. Kljub čustveno napornemu 
delu ni obupala. Vsako naslednje 
delo, sestanki, druženja z drugimi 
prostovoljci in supervizije so 
Magdaleni ojačale kožo. Temu 
prostovoljnemu delu je posvetila 8 let. 
  
Starejši za starejše 
Zaradi zavedanja, da stiske ne 
doživljajo samo ženske in otroci, 
se je prostovoljnega dela lotila tudi 
v domačem kraju. Pridružila se je 
društvu upokojencev, s katerim so 
mlajši upokojenci obiskovali starejše. 
Z njimi so preživljali dopoldanske 
ali popoldanske urice, jim krajšali 
čas s pogovorom in tako zmanjševali 
njihove stiske ter jim pomagali na 
različne načine. Pomoč sokrajanom 
in predanost pomoči potrebnim jo je 
pripeljala do organizacije Rdečega 
križa. 
  

MAGDA
KAJZBA
Tekst: Nina Mlinar, foto: Matjaž Jambriško 

Prostovoljstvo kot del vsakdana

Magda Kajzba je duša KO RK Nova Cerkev.
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Vodenje KO RK Nova Cerkev 
Rdečemu križu se je najprej pridružila kot članica, 
kaj hitro pa so v njej prepoznali močno voljo in dobro 
organiziranost, zato so jo imenovali za predsednico 
Rdečega križa. Zdaj je na tej funkciji že peto leto in, kot 
sama pravi, ji je uspelo splavati na površje. Društvo čez 
leto prireja veliko prireditev, srečanj in organiziranih 
meritev, kjer se srečujejo s krajani. Tako vsako prvo 
nedeljo v mesecu izvajajo meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola in ljudi spodbujajo k zdravemu 
načinu življenja. Vsak mesec razdelijo med 22 in 25 
paketov s hrano, dva- do trikrat letno pa razdelijo tudi 
do 60 izrednih paketov, ki poleg hrane vsebujejo še mila, 
šampone in priboljške. S ponosom pove, da za sokrajane 
poskrbijo tudi med velikonočnimi in božičnimi prazniki 
in jih razveselijo z domačimi dobrotami. Poudarek dajejo 
krvodajalstvu in spodbujajo ljudi, da darujejo kri. V tem 
času se je število krvodajalcev povečalo na 110. Poleg 
starejših se jim zdi pomembno tudi izobraževanje mladih, 
zato so se odločili za vzgajanje podmladka. V sodelovanju 
s POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka v tednu Rdečega 
križa organizirajo predavanje v 2. razredu. Letos je bila 
tema ravno krvodajalstvo. Društvo organizira ogromno 
prireditev, poskrbijo za vse sokrajane, ki potrebujejo 

pomoč, sodelujejo z drugimi društvi v kraju in s krajevno 
skupnostjo, dober posluh zanje pa ima tudi Občina 
Vojnik. Težko je napisati vsa področja, ki jih pokrivajo, se 
vam bo pa Magdalena ob srečanju z veseljem pohvalila o 
njihovi dobroti in prostovoljstvu. Da so vsi ti dogodki med 
krajani lepo sprejeti, se odraža v številu članov Rdečega 
križa, saj je v štirih letih število naraslo na 370. 
  
Je pa odhod v pokoj in začetek prostovoljnega dela pri 
Magdaleni spremenil tudi njen način življenja. Čeprav 
je včasih imela več časa, ga zna zdaj bolj kakovostno 
izkoristiti. Obiskuje pevske vaje, naučila se je tudi plesti 
in kvačkati, prav tako pa je dejavna v drugih društvih v 
kraju. Zdaj živi točno takšno življenje, kot si ga je pred 
leti samo predstavljala. 

MASAŽNI TERAPEVTSKI CENTER TAMARA
Celjska cesta 21, Vojnik

040 525 139
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Priznanje za posebne študijske dosežke je dobila tudi 
Edita Fidler. Nazadnje, ko smo se srečali z njo, se 
je za mesto na doktoratu še borila, trenutno pa je v 
drugem letniku. Ditka, kot jo pozna večina, je priznanja 
iskreno vesela. Podpira gesto vojniške občine, ki ima že 
dolgoletno tradicijo nagrajevanja posebnih dosežkov, 
tako športnih, umetniških in študijskih.
 
Na doktoratu Ditka preučuje dela avtorice Nellie Campobello, 
ki je prva ženska avtorica v sklopu literature mehiške 
revolucije. »S temami, povezanimi z mehiško revolucijo, sem 
se začela ukvarjati že med študijem v Ljubljani, tako da se je 
zanimanje sčasoma samo krepilo,« je povedala Fidlerjeva. 
  
Sproščeni in odprti Španci 
Ditka trenutno že dobro leto živi v Madridu, ki je po 
prebivalstvu za slabi dve Sloveniji. To je bil precejšen 
šok po prihodu iz Seville, ki je dosti bolj obvladljiva. 
Ditka se je mesta precej navadila, k čemur so pripomogla 
tako nova poznanstva kot novo delovno mesto, ampak v 
mezincu ga še nekaj časa ne bo imela. Slovenci bi se od 
Špancev lahko naučili predvsem sproščenosti. Tako je 
Španija vplivala tudi nanjo. »Vsi, ki me poznajo, vedo, 
da sem bila vedno zelo zadržana, tiha, negotova (tudi 
ko ni bilo potrebe za to), zdaj pa jih včasih kar malo 
presenetim z odprtostjo in neposrednostjo. Za to sem 
Špancem zelo hvaležna,« pravi Ditka. Znajo si vzeti 
čas za prijatelje in družino, skrbi pa pustiti v službi. 
Z neznanci ne vzpostavijo distance, večina te začnejo 
povsod tikati. »To me malo tepe, ko pridem v Slovenijo, 
saj povsod nehote tikam in potem se zavem, da to pri nas 
ni tako sprejemljivo. Prav tako sem se zelo navadila, da 
se sogovornikov, ki so mi blizu, dosti dotikam. To ti prav 
tako da neko večjo povezanost in sproščenost v odnosih, 
kar ti v tujih krajih, kjer imaš malo ali nič 'svojih' ljudi, da 
večji občutek sprejetosti in domačnosti. To je tisto, kar se 
mi zdi, da vsakdo v tujini najbolj pogreša.« 

Domov na dopust 
Ko si enkrat dlje časa v tujini, vidiš domače kraje v 
drugačni luči. Ko je živela doma, je več potovala, zdaj pa 
je samoumevno, da so Slovenija, Vojnik in Ivenca Ditkine 
asociacije na dopust ... »Priti domov me vedno navdaja z 
zanosom, ko kupim letalsko vozovnico, že komaj čakam, da 
odpotujem. Zanimivo je, da se vedno počutim, kot da sploh 
nisem bila nikjer,« pravi Ditka. Občutek domačnosti ji daje, 
da povsod koga pozna, da je vse domače in po starem. »Zelo 
mi je prijetno, ko sem doma, ne vidim pa tukaj trenutno 
izzivov, sploh pa ne s svojega področja,« dodaja. Za zdaj bo 
ostala v Španiji, saj jo čaka še nekaj let doktorata, ustvarja 
si dom. Tam živi z možem, s katerim tudi ustvarjata posel, 
povezan z mehiško kulinariko. V tem času je že drugič 
prehodila Jakobovo pot, tokrat od Lizbone do Camina. 
Pravi, da ji je pot služila kot meditacija pred poroko: »Gre 
za preizkus psihične in fizične integritete, oklepaj znotraj 
vsakdanjega življenja, v katerem imaš čas razmisliti, hkrati pa 
dojameš, kako malo dejansko potrebuješ za zadovoljstvo.« 
  
Sanje in izziv v prevajanju literature 
Literatura je za Ditko izjemen izziv in si včasih po prebrani 
zgodbi ali romanu reče, da se tega ne bi drznila lotiti. »Malo 
sem že deformirana v tem smislu, da medtem ko berem, 
že razmišljam, kako bi to in to prevedla,« pravi in dodaja, 
da je težava latinskoameriške literature tudi v tem, da se 
pojavlja veliko izrazov, zelo specifičnih za njihovo okolje. 
To predstavlja pravi boj, kako zagato rešiti, da bralec ne bo 
zaveden, a da bo vseeno lahko razumel, za kaj gre, pojasnjuje 
Ditka. »Mislim, da je pri prevajanju najbolj privlačno 
to, da ko neko književno delo prebereš in te popolnoma 
prevzame, želiš to deliti. Hkrati te navdaja z navdušenjem 
to, da boš besedilo naredil dostopno bralcem, ki ne znajo 
špansko, po drugi pa adrenalin in strah, da ne boš dovolj 
dober za genialnost izvirnika,« pripoveduje Fidlerjeva in 
dodaja, da je literarno prevajanje neka mešanica želje in 
strahospoštovanja. Občutek je pa neopisljivo izpolnjujoč za 
prevajalca, če mu seveda uspe doseči cilj.

NAŠI NAGRAJENCI
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

V Španijo po nove izive

Ditka Fidler v Madridu 
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Pisati o človeku, ki je bil razpet 
med novinarstvom, založništvom, 
slikarstvom in enologijo, je 
poseben izziv. Ko se zakoplješ 
v njegovo bogato življenjsko 
zapuščino, imaš pomislek, kaj 
napisati, da ne bi česa izpustil. 
Poznal sem ga in mu pomagal 
pri izdaji njegove knjige »Anton 
Bezenšek iz Bukovja«, pri pripravi 
stalne Slomškove razstave v 
Kašči v Novi Cerkvi in pri izdaji 
monografije občine Vojnik. Za 
pripravo in realizacijo naštetega 
sem prispeval arhivski material iz 
svojih zbirk. 
 
Drago Medved je bil rojen 9. 
januarja 1947 v Boletini pri Ponikvi, 
osnovno šolo je obiskoval v Celju 
in se nato vpisal na Šolski center 
tiska in papirja v Ljubljani.  Po 
srednji šoli se je vpisal in zaključil 
Višjo upravno šolo v Ljubljani. Že 
leta 1966 se je kot stavec zaposlil 
v Celjskem tisku (kasneje Cetisu) 
in po treh letih napredoval do 
tehnologa. Med leti 1971 in 1978 je 
bil tehnični direktor v časopisnem 
podjetju Novi tednik, do leta 
1982 pa je bil odgovorni urednik 
Novega tednika. V tem obdobju se 
je dodobra spoznal tudi z radijskim 
medijem in je bil na Radiu Celje 
urednik številnih kulturnih oddaj 
(Kulturni mozaik, literarne oddaje 
itd.). Med leti 1982 in 1988 je bil 
predsednik SZDL v Celju, od leta 
1988 do leta 1992 je bil novinar 
in komentator kulturne redakcije 
dnevnika Delo in svoje prispevke 
objavljal tudi v revijah Naša žena, 
Viva, Večer, Pet zvezdic, Slovenske 
novice, Vino in Sad.  Krajši čas 
je delal pri podjetju Fit-media v 
Celju, nato pa postal samostojni 

novinar in leta 2000 samostojni 
podjetnik. Po preselitvi leta 2001 iz 
Celja v Novo Cerkev se je posvetil 
tudi slikarstvu. V pokoj je odšel 
leta 2006 in se do konca življenja 
posvečal uredništvu, založništvu, 
publicistiki, umetnosti, enologiji, 
pisal filmske scenarije (deset TV 
oddaj Resnice o vinu), bil je tudi 
izvrsten predavatelj, moderator in 
organizator dogodkov s področja 
kulture in enologije. Bil je tudi 
vitez Evropskega reda vitezov vina 
(Ordo equestris vini Europae) in 
vitez slovenske dvanajstije Reda 
sv. Fortunata. Žal mu je huda 
bolezen vzela moči za realizacijo še 
premnogih idej, ki so bile še skrite 
v njegovi duši. Umrl je 7. januarja 
2017. 
Med avtorskimi in uredniškimi 
deli moramo omeniti knjige, ki 
so podpisane z imenom Drago 
Medved: Trta življenja – 1992, 
Slovenski Dunaj – 1995, Najlepše 
trte na Slovenskem – 1995, Anton 
Bezenšek iz Bukovja – 1996, Vinski 
brevir – 1997, Šampanjec, sreča 
sveta – 1999, Sto resnic o vinu – 
2000, Donava – 2001, Stoletne 
gostilne na Slovenskem – 2002, 
New Swing Quartet – 2003, Jože 
Svetina – 2004, Darinka Pavletič 
Lorenčak – 2005, Omizje – 2005, 
Botritis – poezije – 2007, Istenič 
– Penine, življenjska zgodba 
družine Istenič – 2009, Refošk 
– resnična pravljica o rdečem 
kralju – 2008, Vinske bravure – 
2011, Zlata radgonska resnica 
– 2012, Bizeljsko-Sremič – 2012 
in posthumno Stebri slovenskega 
gospodarstva – podjetniške družine 
na Slovenskem do 2. svetovne 
vojne2017. 
Bil je stalni sodelavec Srednje in 

Višje šole za gostinstvo in turizem 
v Mariboru in revije GT (Gostinstvo 
in turizem). 
Bogat je tudi njegov slikarski 
opus v akrilni tehniki na platno. 
Motivno posega v zakladnico 
arheoloških najdišč in grobišč, to 
je od poganskih časov pa vse do 
zametkov krščanstva. Konstanta v 
njegovih slikah so zato simboli in 
okrasje na arheoloških predmetih, 
ki so bili najdeni v grobiščih. 

Od leta 2002  je imel številne 
samostojne razstave  v Sloveniji in 
tujini (leta 2015 tudi v Kulturnem 
centru na Dunaju in v Monoštru na 
Madžarskem), pomembno je tudi 
njegovo sodelovanje v skupinskih 
razstavah doma in v tujini. 
Drago Medved nam bo ostal v 
spominu kot deloven in natančen 
človek, ki je pustil za sabo močne 
sledi. Vesel sem, da sem ga poznal 
in da lahko vsaj malo stopam po 
njegovi poti. 

DRAGO
MEDVED
Tekst: Jože Žlaus, foto: arhiv Ivane Ike Medved 

Človek velikega formata
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Mladinsko društvo Frankolovo 
tvorijo raznoliki ljudje, ki si želijo 
družiti in motivirati mlade za 
dejavno preživljanje prostega 
časa. Z besedo mladi mislijo tudi 
mlade po srcu.

Začetek poletne sezone se je začel 
z odprtjem bazena, 29. 6. 2019; 
in to s kopanjem ter zabavo ob 
odprtju. V sodelovanju s Športnim 
društvom Frankolovo so 6. 7. 2019 
ob 9.00 organizirali »Beach Volley 
Frankolovo Open turnir«. Igrale so 
poljubne trojke, prijavljenih pa je 
bilo 12 domačih in gostujočih ekip. 
Ker pa se po napetih igrah prileže 
osvežitev, so se vsi sodelujoči lahko 
še brezplačno ohladili v bazenu, 
preden sta vse prisotne s svojim 
glasbenim nastopom razveselila 
Katja in Domen. V naslednjih dneh 
so v dopoldanskem času izpeljali 

delavnice za najmlajše in postavili 
napihljivo drčo. Avgust so začeli 
z vodno norijo na frankolovskem 
bazenu ob zvokih »summer 
tech-housa« in »techna«, ki ga 
je popestril barman s pripravo 
okusnih koktajlov.

Nadaljevali so v športnem duhu 
in kmalu se je odvil odprt turnir 
v namiznem tenisu »Frizerska 
KAMRCA«, za njim pa še drugi 
»Beach Volley Frankolovo Open 
turnir«, kjer se je pridružilo kar 19 
ekip s celjske regije. Zmagovalci so 
za nagrado prejeli profesionalno 
žogo Mikasa za odbojko na mivki 
ter darilni set Dvorca Trebnik. 
Ob koncu sezone so organizirali 
še en turnir v namiznem tenisu 
»Frankolovo Open 2019«, tokrat v 
graščinskem parku Frankolovo. Za 
prva mesta so bili podeljeni pokali 

in gel za aktivne Dvorca Trebnik, 
ki je bil tudi generalni pokrovitelj 
turnirja, podelitev nagrad pa je 
potekala na bazenu Frankolovo, 
kjer so s koncertom navdušili Katja 
in Domen ter Žiga in Berti.
 
Za zaključen poletnih počitnic so 
Frankolovčani ponovno zažigali na 
16. tradicionalnem »Rock žuru«, 
kjer so poskrbeli za dobro dozo 
rock 'n' rolla. Oder so zatresle 
rock skupine, ki prihajajo iz 
širše okolice; in sicer Kronika, 
Far Generation, BO!, Spotless 
minds ter Katja in Domen. S tem 
dogodkom se je njihova vizija za 
poletje uspešno zaključila, vendar 
se delovanje Mladinskega društva 
Frankolovo še nadaljuje, saj že 
načrtujejo kostanjev piknik, čistilno 
akcijo in seveda druženje mladih, 
zato vabljeni k včlanitvi.

MLADINSKO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO
Tekst in foto: Dejan Vrtačnik

Z glasbo in s športom obarvano poletje na Frankolovem
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Milena Jurgec, dosedanja predsednica KO RK Vojnik, 
je vodenje Krajevne organizacije Rdečega križa 
Vojnik predala Ivanki Plešnik.
Krajevna organizacija Rdečega križa Vojnik sodeluje 
s Krajevno skupnostjo Vojnik, s katero skupaj z 
drugimi društvi pomagajo pri organizaciji srečanja 
starejših krajanov ter pri obiskih starejših. V OŠ Vojnik 
predstavljajo mladim delovanje in poslanstvo RK. 
Ob sredah od 9.00 do 10.00 v društvenih prostorih 
Planinskega društva Vojnik na Celjski cesti 23/a 
(prostori ob kulturnem domu) v soorganizaciji MDDI 
Celje prirejajo meritve krvnega sladkorja in holesterola 
ter strokovno svetovanje medicinske sestre. V projektu 
Starejši za starejše, ki je namenjen starejšim od 69 let, 
dobro sodelujejo z DU Vojnik.
 
Z željo po zagotavljanju dodatnih sredstev za pomoč 
sokrajanom v stiski KO RK Vojnik sodeluje pri 
organizaciji dobrodelnih prireditev in koncertov, tako so 
člani dejavno pomagali tudi pri zadnjem dobrodelnem 
koncertu Vojnik, stopimo skupaj. Ker RK organizira 
brezplačna letovanja otrok ter starostnikov iz socialno 
ogroženih družin, sta se letošnjega letovanja na 
Debelem rtiču med poletnimi počitnicami udeležila dva 
dečka.

Ena izmed pomembnih in stalnih nalog KORK Vojnik 
sledi prioritetni nalogi programov RK Slovenije – Zveze 
združenj, katere osnovno vodilo je preprečevanje 
revščine in socialne izključenosti, zato se mesečno 
izvaja razdeljevanje materialne pomoči ljudem, v 
obliki prehrambnih paketov in različnih higienskih 
pripomočkov, in izredne pomoči, izjemoma pomaga z 
enkratnimi finančnimi pomočmi. Pomoč se podeljuje 
na način, da prosilci izpolnijo obrazec s prošnjo o 
dodelitvi pomoči, ki se nato skupaj z dokazili, naštetimi 
v nadaljevanju, pošlje na RK Celje:
- za brezposelne na podlagi odločbe CSOD,
- za zaposlene z nizkimi osebnimi dohodki na podlagi 
potrdil o plači,
- za upokojence z nizkimi pokojninami z odrezki od 
pokojnin.
 
Vloge lahko prosilci oddajo v sprejemni pisarni Občine 
Vojnik pri Irmi Blazinšek ali pa pokličejo Ivanko 
Plešnik po telefonu na št.: 031 427 609. Razdeljevanje 

paketov opravljajo predsednica Ivanka Plešnik skupaj s 
prostovoljkami KO RK Vojnik v kletnih prostorih občine 
Vojnik.
 
V želji, da bi lahko poleg materialne in finančne 
pomoči KO RK vzpostavili tudi mrežo prostovoljk in 
prostovoljcev, ki bi skrbeli za medsosedsko pomoč, 
obiske na domu in ohranjanje stikov, vabimo v svoje 
vrste vse, ki ste s svojim delom pripravljeni pomagati 
pri izboljšanju kakovosti življenja posameznikov, saj 
bomo le tako lahko širili svojo dejavnost in pomagali 
vzpostavili dobro sodelovanje.

KAM SE
OBRNEMO V STISKI?
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš

Krajevna organizacija Rdečega križa Vojnik

KO RK Vojnik sodeluje na vsakoletnem srečanju starejših.

Ohranjanje stikov je za starejše pomembno.
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Strelsko društvo bratov Dobrotinškov deluje že 83 let, 
od leta 1935. Med drugo svetovno vojno je bila sicer 
prekinitev, ker so bile strelske družine ustanovljene 
za usposabljanje ljudi za obrambo domovine, kar pa 
okupatorju ni odgovarjalo. Nekaj naših ustanovnih 
članov so zaprli, prav tako tri brate Dobrotinšek, ki so 
jih 1942 v Starem piskru v Celju ustrelili.  
 
Društvo je doživelo že vse, od selitev iz vojniške bolnice,
dosedanji Avtovid, idr. do sedanje lokacije v prostorih 
Društva upokojencev Vojnik, kjer nam velikodušno 
odstopajo prostor za strelišče. V zadnjih letih smo ga 
malce prenovili, prebarvali stene, popravili in obnovili tla, 
zamenjali avtomate za pomik tarč, ki nam jih je odstopilo 
nekdanje strelsko društvo iz Škofje vasi. 

Zadnja leta nimamo težav s strelci, ki bi šli na tekmovanja, 
kot v preteklosti. Vedno nas je dovolj, da se odpeljemo 
v Hrastnik, Trbovlje, Kisovec, Malo Brezo nad Laškim, 
Zidani Most, Dolič, Slovenske Konjice, Vitanje in tudi 
na državno prvenstvo v Ljubljano, Mursko Soboto, tako 
da smo kar prepoznavni; zadnja leta tudi po rezultatih 
na ligi koroško- štajersko-zasavske regije, ki se je redno 
udeležujemo. Rezultati so spodbudni in zadovoljivi. 
Imamo ekipo Vojnik 1, v sestavi Matjaža Žgajnerja, Saške 
Nerat in Janeza Pintarja, ki redno in vestno trenira, kar 
se pozna pri doseženih rezultatih. Moram pohvaliti tudi 
ostale člane, ki sicer ne prihajajo tako redno na treninge, 
kot bi bilo zaželeno, a saj potrebujemo tudi podporne 
člane, ki s svojo članarino prispevajo k delovanju društva. 
Redno se dobivamo ob ponedeljkih in četrtkih od 18.00 
do 19.30 ali po potrebi dlje, skupaj praznujemo rojstne 
dneve in se družimo. Župan Brane Petre me je enkrat, ko 
nisem bil zadovoljen z rezultatom, potolažil, da se društva 
ustanovijo zaradi druženja in ne zaradi tekmovalnosti. 
  

No, kar se druženja tiče, smo na samem vrhu, prvi 
pridemo, zadnji gremo, vmes pa, saj veste, hrana in 
krepčilna pijača, tako da smo tudi tako prepoznavni. Smo 
dobri gostitelji in se strelci od drugod radi vračajo k nam, 
kar je razvidno iz naše zdaj že lahko rečem tradicionalne 
prireditve Memorial bratov Dobrotinškov (v spomin na 
njihov prispevek ob začetkih delovanja društva in njihovo 
ime v naslovu društva). Vsako leto nas na domačiji 
Dobrotin pričaka njihova sestra Zefka, ko položimo venec 
k spominski plošči na hiši. Upamo, da kljub njenim letom 
(več kot 90 jih šteje) še dolgo z nasmehom na licu pričaka 
našo delegacijo (župana, predsednico KS in strelce) in z 
nami poklepeta. 
  
Vsako leto ob prazniku KS Vojnik prirejamo tekmovanje 
v streljanju z malokalibrsko puško; in sicer v Doliču ali 
na Petričku v Celju, ker v Vojniku nimamo primernega 
strelišča za tekmo te vrste. Tudi to tekmovanje je lepo 
obiskano in spada v ligo sosednjih društev, ki je zdaj že 
tradicionalno. Dobimo se strelci iz Vojnika, Celja, Doliča, 
Zreč, Špitaliča in Oplotnice. 
V letošnji sezoni smo se udeležili že 14 tekem in dosegli 
lepe rezultate, kar je seveda odvisno tudi od športne sreče 
in razpoloženja strelcev. 
  
Moram pa pohvaliti vse, ki kakor koli prispevajo k delu 
društva, predvsem Občino Vojnik in KS Vojnik za finančno 
podporo, ki bi res lahko bila včasih večja, kajti menim, da 
uspešno predstavljamo svoj kraj in s ponosom povemo, od 
kod smo. 
  
Naše društvo šteje 30 članov in v tem letu nam je uspelo 
pridobiti podmladek (trinajstletnega mladeniča, ki redno 
in vestno trenira). Želimo si še kakšnega člana, resnega in 
zagnanega, da naše delovanje ne zamre, kar bi bilo glede 
na dolgo zgodovino društva žalostno. 

STRELSKO DRUŠTVO
Tekst in foto: Franc Lebič

Druženje in tekmovalnost z roko v roki
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Na vinorodnih območjih je vino 
dobrina, ki poleg gospodarskega 
učinka, pridelovalcu in kraju daje 
dobro ime. To pa omogoča le dobro 
in prepoznavno vino, ki se lahko 
predstavi širši javnosti. Vsi rezultati 
so plod prizadevanj posameznih 
pridelovalcev in njihovih družin. 
Svetovanje kmetijskih svetovalcev 
ob stalnem izobraževanju vsakega 
posameznika v društvu in umnim 
delom v vinogradu ter spoštovanju 
narave pa pripomorejo k vse boljši 
kakovosti vin.
 
Kot vsako leto nas je tudi letos pričakala 
bogato okrašena dvorana ter z ljubeznijo 
pripravljena razstava salam in kruha. 
Pridne in ustvarjalne roke članic in 
članov društva so spet ustvarile pravo 
pašo za oči in srce. Besede in pesmi 
v tako čudovitem prostoru zvenijo še 
posebej slavnostno in občuteno. Dvorana 
se je napolnila do zadnjega kotička s 
prijatelji, znanci, gosti in z ljudmi, ki 
spoštujejo in častijo vino ter žulje in 
zgarane roke vinogradnika in kmeta. 
Napovedi za vinsko letino so bile zelo 
črnoglede, vendar so bili rezultati 
presenetljivi. Ker je bilo lansko leto 
izredno zahtevno in nepredvidljivo za 
pridelavo in vzgojo, so bili vsi prejemniki 
priznanj upravičeno ponosni na svoje 
dosežke. 

Če bi naredili razvrstitev po kakovosti 
(Zakon o vinu), bi bil delež vrhunskih 
vin kar 72,82 %, delež kakovostnih vin 
27,18 %. Vin namizne kakovosti ni bilo, 
izločenih je bilo 10 vzorcev ali 8,85 %. 
Povprečna ocena vseh ocenjenih vin je 
zavidljivih 18,12 točke, kar VVD Vojnik 
uvršča v sam vrh ocenjevanj v vinorodni 
deželi Podravje. 
Med 113 vzorci je bilo z oceno za zlato 
diplomo ocenjenih 75 vin, srebrno 
diplomo je prejelo 28 vin. Naziv Vinar 
leta VVD Vojnik si je že osmič prislužil 
Miran Kovač, s povprečno oceno 
18,41. Letošnje ocenjevanje je prineslo 
tudi šest zlatih medalj za pridelovalce 
penin s povprečno oceno 18,23, kar je 
izjemno pomembno za iskanje novih 
poti in inovativnosti pri kletarjenju. Tudi 
zmagovalci posameznih sort so prejeli 
izjemno visoke ocene. Anton Karmuzel 
za šipon 18,30 in Jože Krameršek za 
kerner 18,43. Zmagovalec med laškimi 
rizlingi je bil Dušan Horvat z oceno 
18,30. Tudi društveno vino Vojničan je 
z oceno 18,33 postalo zmagovalno vino 
med 26 belimi zvrstmi. Z oceno 18,30 je 
med rumeni muškati zmagal Peter Zajc. 
Tudi Miran Kovač je prejel najvišje ocene 
za renski rizling 18,27, sauvingnon 
18,40 in najbolje ocenjen chardonay 
18,43. Najvišje ocenjena modra frankinja 
(18,17) je bila pridelana v vinogradu 
Mirka Krašovca. Tudi predikatno vino 

chardonay – suhi jagodni izbor – z 
oceno 19,20 je bilo pridelano v kleti 
predsednika društva. 
K dobri kapljici se poda dobra salama. 
Naziv Salamar leta je prejel Marjan 
Recko iz Dobrine z izjemno z oceno 
19,13. Če je na mizi dobra kapljica 
in salama, je treba dodati tudi dober 
kmečki kruh. Miza je bila obložena 
z ljubeznijo in dobroto pridnih rok 
naših gospodinj, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo. 
Prireditvi je tudi letos dala posebno 
težo in noto aktualna slovenska vinska 
kraljica Meta Frangež. Župan Občine 
Vojnik Branko Petre je z velikim 
ponosom prejel zlato priznanje za 
občinsko vino – Vino za prijatelje občine 
Vojnik.  
Po končni prireditvi so vsi obiskovalci 
pokusili vina, salame in kruh. Ustavili 
so se za trenutek, si vzeli čas za klepet 
in dobro voljo. Ocenitev letnika 2018 
je dokaz društvenega povezovanja, 
sodelovanja s strokovnjaki in dejavnega 
vinogradništva na tem koncu Štajerske. 
Bodimo ponosni na svoje dosežke in 
z veseljem in ponosom pripovedujmo 
o svojih vinih, ki so prijetna, sveža in 
aromatična. Bodimo ponosni na svoje 
društvo, saj z vodstvom, inovativnostjo 
in neutrudnimi člani teži k uspehu in 
napredku. 

VINOGRADNIŠKO- 
VINARSKO DRUŠTVO
Tekst: Albina Karmuzel, foto: Lea Sreš

Dobro leto za vojniške vinogradnike in vinarje

Priznanja za prizadevno delo v vinogradu 
in v kleti
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V majhnem kraju naše občine, imenovanem Socka, že 
več kot 15 let deluje Športno društvo Socka. Tradicija 
organizacije športnih dogodkov, srečanj krajanov in 
spodbujanja mladih za dejavno preživljanje prostega 
časa v društvu nadaljujejo tudi pod trenutnim vodstvom 
predsednika Petra Špeglja. Tako lahko člani čez leto 
sodelujejo pri različnih športnih dejavnostih, kot na 
primer zimskem tekmovanju v gorskih tekih (predvsem 
med člani) po prelepih predelih Socke, ki ga imenujejo 
Gams safari, zimsko rekreacijo (košarka, odbojka, razne 
vadbe) in drugih druženjih članov (vsakoletno skupno 
spoznavanje Slovenije, obisk Blaževega spomenika na 
Raduhi, kostanjev piknik idr.). Člani društva so tako v 
preteklih letih skupaj obiskali že Bovec, Planico, Vindgar, 
grad Grad, Vulkanijo in okoliške prekmurske kraje. 
Nekaj najbolj dejavnih članov se vsako leto peš poda tudi 
na Raduho, kjer počastijo tragično preminulega člana 
društva.
 
V preteklih letih je bilo ŠD Socka ponosni organizator 
tekmovanja na državni ravni, to je državno tekmovanje v 

gorskih tekih za štafete. Prireditev je prijetno popestrila 
dogajanje v kraju Socka in privabila veliko število 
obiskovalcev. Predvsem pa je razveselila in še dodatno 
spodbudila šolsko mladino v celotni občini Vojnik k pridnemu 
treniranju teka in preizkusu svojih zmogljivosti v malo 
drugačni tekmi. 
  
Paradna prireditev ŠD Socka pa je tradicionalna prireditev 
na Strnadovem travniku, ki se vsako leto odvija 15. avgusta. 
Prireditev sestavljajo pohod na Kislico ali Strnadov travnik, 
tek na Kislico, kolesarski vzpon na Strnadov travnik in mali 
Cicitek. Tradicionalna prireditev je potekala tudi to leto in 
je člane razveselila z dobro udeležbo tekmovalcev in drugih 
udeležencev.  
Med tekmovalci teka na Kislico smo lahko zasledili tudi 
svetovnega prvaka v gorskih tekih, Mirana Cveta, ki je 
postavil nov rekord proge in tako še dodatno popestril 
prireditev. Svetovnemu prvaku so dobro sledili tudi člani ŠD 
Socka in zabeležili resnično dobre čase. Na dosežen čas na 
cilju je lahko ponosen tudi najmlajši udeleženec tekme, ki je 
pri rosnih 15 letih dosegel četrto mesto s časom 37 minut. 

ŠPORTNO
DRUŠTVO SOCKA
 Avtor: Saša Špegelj, foto: Riana Solar

Vzpon na Strnadov travnik

Zadnja navodila pred startomPred kolesarskim vzponom

Start najmlajših članov društva, ki z veseljem tečejo po Strnadu.
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Na tekmi smo lahko pozdravili tudi 
najboljšo veteransko gorsko tekačico 
Božo Meža, ki je prav tako dosegla 
zavidljiv čas na cilju. 
  
Kolesarski vzpon je ponovno gostil 
zvestega tekmovalca in zmagovalca 
te tekme Marka Čretnika, ki mu je 
na tekmi sledilo lepo število drugih 
tekmovalcev. Rekord proge letos sicer ni 
bil dosežen, so pa tekmovalci prišli na 
cilj v zares zavidljivih časih. 
  
Pohoda se je udeležilo rekordno 

število obiskovalcev, ki so na zaključek 
prireditve z mašo prišli z vseh mogočih 
izhodiščnih točk. Prvi pohodniki 
so prispeli do koče na Strnadovem 
travniku že navsezgodaj zjutraj, kjer 
jih je pričakala kava. Ob osmih zjutraj 
so se od gasilskega doma v Socki 
povzpeli še ostali pohodniki in pri 
koči, kjer so jih pričakale palačinke, 
navijali na startu tekačev, ki je bil prav 
tako ob devetih pri gasilskem domu 
v Socki. Ob desetih so vzpon začeli 
še kolesarji, ki so jih na vrhu čakale 
dobrote z žara, prav tako tudi tekače, 

ki so se že vračali iz cilja na Kislici. Z 
dobrotami so se lahko mastili seveda 
tudi pohodniki in drugi obiskovalci. 
Okoli dvanajste ure so se pred kočo 
zbrali vsi tekmovalci, saj jih je čakala 
podelitev medalj in nagrad, za katere 
so poskrbeli zvesti pokrovitelji društva. 
Ob enih je gospod Alojz Vicman priredil 
še mašo v čast Marijinemu vnebovzetju 
in tako se je zaključilo še eno srečanje 
na Strnadovem travniku. Za uspešno 
izvedbo prireditve gre zahvala 
predvsem požrtvovalnemu delu članov 
društva in podpori pokroviteljev.

Javna agencija RS za varnost prometa je v mesecu maju 
2019 objavila razpis za brezplačni desetmesečni najem 
prikazovalnika hitrosti »vi vozite«. Občina Vojnik je bila 
na razpisu uspešna in prejela prikazovalnik v uporabo v 
mesecu avgustu. S prikazovalniki hitrosti želijo na agenciji 
spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni vožnji ter 
tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem 
prometu. So dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za 
zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih. Z njimi 
se zbirajo tudi podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi 
zbranih podatkov pa je mogoče pripraviti analize ter predloge 
za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah, ki 
še dodatno prispevajo k izboljšanju prometne varnosti na 
šolskih poteh.
Občina Vojnik je štiri prikazovalnike hitrosti pred pričetkom 
šolskega leta namestila v posamezne krajevne skupnosti v 
območje šol in vrtcev za izboljšanje varnosti šolskih poti. 

UMIRJANJE PROMETA
Tekst: Mateja Kozikar, foto: arhiv občine

Prikazovalnik hitrosti »vi vozite«

Prikazovalnik je namenjen varnosti v prometu.

IZDELOVALCEM  JASLIC
 
Turistično-kulturno društvo 
Globoče vabi v društvo ustvarjalne 
izdelovalce jaslic iz lesa, papirja, 
kamna in drugih materialov. 

Pokličite na št.: 
041 705 678 
ali sporočite na e-naslov:
 joze.zlaus@t-1.si.

LIPOV LES
Ustvarjalci Božičnega 

Vojnika še vedno 
iščejo LIPOV LES za 
izdelovanje jaslic in 
manjše SMREKE za 
okrasitev prizorišča 

prireditve. 

Pokličite po telefonu 
na št.: 031 641 431 

(Benedikt Podergajs).

“Trenirala bom na vso moč. Obljubim!”

Julija Blazinšek, komaj 
16-leta hokejistka iz 

Vojnika, lovi svoje sanje 
v Clevelandu.

Vsem, ki ste na kakršen 
koli način pomagali k 

uresničitvi nadaljevanja 
njene hokejske 

poti v tujini, se iz srca 
zahvaljujeva.

Robi in Julija BlazinšekJulija
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V petek, 13. septembra, smo v TD Vojnik poskrbeli 
za odprtje spominskega obeležja dr. Karlu Frideriku 
Hennu pred zdravstvenim domom v Vojniku. Z veliko 
prizadevanj in znanja je za postavitev zaslužen Marko 
Zdovc. Isti dan smo v Galeriji na prostem slovesno 
predstavili nove motive škarjerezov slikarke Doroteje 
Hauser.

Poletje smo v TD Vojnik zaključili s prireditvijo 
Srednjeveški dan v dvorcu Tabor v Višnji vasi. Lastnik 
Matjaž Založnik ga postopoma obnavlja in mu vrača 
življenje ter lepoto. Povezal se je s TD Vojnik, z Marijo Čakš 
ter drugimi požrtvovalnimi člani, in pohvalimo se lahko z 
res odmevno prireditvijo. 
Dogajanje se je začelo 13. septembra, ko so dvorec 
obiskali šolarji iz Vojnika in Frankolovega. Ogledali so si 
delo kovačev, peric, grajske pisarke, dom čarovnice Bine, 
mečevanje, igro kmetice s kokošjo, berača in še mnogo 
drugega. Dan so zaključili s sprehodom po cvetočem 
grajskem parku in s slastno srednjeveško malico.
V soboto popoldan je sledil glavni dogodek. Pred 
dvorec se je pripeljala kočija dvorca Štatenberg z 
visokimi predstavniki gospode. Sprejem in povorka sta 
bila veličastna, v mimohodu se je zvrstilo več kot 100 
srednjeveških igralcev: ženska konjenica iz Koroške 

Kresničke iz Mislinja, Jurjeva konjenica Slovenske 
Konjice z dvornimi damami, zastavonoše Plesnega studia 
Zvončica, vitez Peter z mečevalci, bobnarska skupina 
Ritem factory, trobentača Tomaž Majcen in Andrej Belej, 
vitezi Vranski iz Pakoštan, grof Falski, grof in grofica 
Štatenberska s spremstvom, orientalske plesalke Irry 
dance, Ljudske pevke Taščice, Renesančna plesna skupina 
Lonca, srednjeveška skupina vitezi varuhi sv. groba iz 
Pivke, perice iz Luč, zeliščarka Meta Maček, čarovnica 
Bina in vedeževalka Iza, kmetica Irena ter berača Jaka 
in Boris. Predstavili so se kovači in rokodelci. Dogajanje 
so popestrili Štajerski rogisti iz Nove Cerkve. Adrenalin 
se nam je dvignil, ko so vitezi prikazali mečevanje, 
ki je bilo prekinjeno zaradi kraje kokoši. Sojenje se je 
lepo zaključilo, saj je bil graščak Matias Lindeški dobro 
razpoložen in dobrosrčen. S to in drugimi igrami so igralci 
pokazali življenje v srednjem veku.
Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše in tiste, ki mladost 
nosijo v srcu, na otroški delavnici so izdelali kronice in 
zeliščne šopke, se preizkusili v srednjeveških igrah, kot 
je streljanje z lokom, met podkve, obiskali čarovnico, 
pokukali v prihodnost pri vedeževalki. Ob vsem dogajanju 
smo se, kot pravi plemiči, okrepčali z odlično hrano in 
pijačo. Dogajanje se je zaključilo v nedeljo dopoldan s 
Sokolijado, kjer so si obiskovalci lahko ogledali kragulja in 
druge ptice ter lovske pse. Razstava lovskega orožja je bila 
pika na »i«. 
TD Vojnik se zahvaljuje vsem skupinam in posameznikom 
za podarjene nastope in sodelovanje na prireditvi. 
Posebna zahvala gre predsedniku TD Slovenske 
Konjice Cvetu Štefaniču, ki je preko mikrofona, skupaj 
z gospo Marijo Čakš, ki je celoten program sestavila in 
načrtovala, povezoval misli in lepe besede, ki so segle do 
src zadovoljnih obiskovalcev. Zahvala vsem društvom za 
nesebično pomoč pri organizaciji in Urbanu Podergajsu 
za ozvočenje prireditve. Zaradi pestrega dogajanja bo več 
fotografij iz dogodka predstavljenih v naslednji številki 
Ogledala. 

ŽIVAHNA DEJAVNOST
Tekst: Marija Čakš, foto: Matjaž Jambriško, Lea Sreš

Pestro poletje s Turističnim društvom Vojnik

V Vojniku so spomin na dr. Henna  obudili v TD Vojnik.
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V Socki smo se 16. junija 2019 spet dobili v prelepem 
graščinskem parku, tokrat na že 22. Socka poje, pleše 
in igra.
 
Lep nedeljski popoldan so poleg domačega društva 
obogatili tudi povabljeni gostje. Vsako leto nas s svojim 
nastopom razveselijo najmlajši iz POŠ Socka, letos še 
Vingusti z Vinske Gore, Stari prijatelji iz Nove Cerkve, za 
konec pa so zaigrali Veseli trio (Denis Štimulak, Darko 
Korenak in Sandi Majcen) iz Socke.  
Med programom smo podelili še pet priznanj za večletno 

sodelovanje v društvu (Denis Štimulak za 20 let, Mirko 
Blazinšek za 20 let, Franci Čerenak za več kot 10 let, Silvo 
Petre za več kot 10 let, Martin Grušovnik za 20 let). S 
pohvalnim govorom sta nas počastila Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS Nova Cerkev in gospod Vili Hribernik, 
podžupan Občine Vojnik. Skozi prireditev nas je čudovito 
pripeljala gospa Andreja Preložnik.  
  
Vsem, ki ste nam pomagali in bili z nami, ter številnim 
obiskovalcem se v imenu KD Socka lepo zahvaljujem.   

KULTURNO
DRUŠTVO SOCKA
Tekst: Ivanka Koprivnik, foto: Tanja Čretnik 

Socka poje, pleše in igra

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

www.aksel.si

ELEKTRO KOVAČIČ
neskončna energ i ja
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 elektroinstalacije
 strelovodi
 meritve

www.elektro-kovacic.si

Zapeli so člani KD Socka
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Na šoli je veliko pevcev, ki skozi celotno šolsko leto 
pridno obiskujejo pevske vaje in se enkrat letno 
družijo na koncertu pevskih zborov OŠ Vojnik »Zapoj 
z menoj«. Na odru večnamenske dvorane POŠ Nova 
Cerkev je nastopilo sedem zasedb, ki so se predstavile 
s po tremi pesmimi. 

Povzela in foto: Lidija Eler Jazbinšek 

Pevski zbori OŠ Vojnik 

01

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Nina Kitek je članica Športnega društva Hyong iz Celja, 
kjer trenira taekwondo ITF in kickboxing. V zadnjem 
letu je dosegla izjemne rezultate. Nastopila je na 
državnih prvenstvih, mednarodnih turnirjih, evropskem 
in svetovnem pokalu, vrhunec pa je bila osvojitev zlate 
medalje ekipno na svetovnem prvenstvu in zmaga na 
tekmi svetovnega pokala v kickboxingu.

Tekst in foto: Alen Kitek 

Izjemni rezultati
Nine Kitek v sezoni 2018/19 

02

V juniju so obiskale dom starejših v Topolšici in v 
Laškem ter stanovalcem polepšale in popestrile dan. 
Budno so spremljali ubrano petje vojniških Taščic. 
Marsikdo je vsaj za trenutek pozabil na tegobe 
starosti. Zahvala pevkam, ker obiskujejo domove 
brezplačno, tudi za svojo dušo. Kar tako naprej.
 

Tekst in foto: Franc Lebič 

Taščice v Topolšici in Laškem 

04

V 16. stoletju je tam stala cerkev sv. Janeza Krstnika, 
danes stoji na tem kraju znamenje križa s kapelico 
fatimske Matere božje. Cerkev je imela tri oltarje. 
Zdaj obhajamo ob križu daritev sv. maše vsaj enkrat 
v letu. Pridni domačini iz Vin so postavili ob križu lep 
oltar in priskrbeli manjši zvon. Oboje je blagoslovil in 
zvon tudi mazilil mariborski nadškof metropolit msgr. 
Alojzij Cvikl S. I. v nedeljo, 14. julija. 

Tekst in foto: Alojz Vicman 

Zidan spominski »oltar« in spominski 
zvon v Vinah 

03
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Praznik Marijinega vnebovzetja smo izkoristili za 
druženje in obisk svoje dežele. Obiskali smo Kukavičev 
mlin v Podsredi in spoznali ekološko pridelane izdelke. 
Ogledali smo si Olimje in Jelenov greben, obiskali Kočo 
pri čarovnici, čokoladnico, minoritski samostan in 
domačo lekarno.  

Tekst in foto: Marjana Bobik 

Društvo Dobra volja v Podčetrtku

05

Med 19. in 23. avgustom se je 90 otrok in 18 animatorjev 
družilo na oratoriju v Vojniku. Spoznavali so Petra Klepca in 
moči prošnje, odločitve, spoznanja, pomoči in moč svetega 
zakona. Izvedene so bile delavnice, kmečke igre in vodne 
igre. Obiskali so nas gasilci iz PGD Vojnik. S svojim znanjem 
so pripomogle članice Društva podeželskih žena Meta in 
medicinske sestre iz ZD Celje. Vsak otrok si je lahko okrasil 
svojo oratorijsko majico.

Tekst: Klara Podergajs, foto: Sanja Gregorič

Imaš moč 

06

Med 27. avgustom in 1. septembrom 2019 je v Murski 
Soboti potekalo slovensko državno prvenstvo v 
letenju s toplozračnimi baloni. Tekmovanje je imelo 
tudi kvalifikacijski značaj, saj so izbrali dve ekipi za 
svetovno prvenstvo 2020. Tekmovanja smo se seveda 
udeležili člani Balonarskega kluba Vojnik: pilot Jernej 
Bojanovič, Dušan Bojanovič in Gregor Koprivec ter 
osvojili drugo mesto.   

Tekst: Dušan Bojanovič, foto: osebni arhiv

Balonarski klub Vojnik drugi

08

»Imaš moč!« je bil naslov oratorija s Petrom Klepcem, 
ki v sebi skriva neizmerno moč in ta sila se je že 10. 
leto zapored stekala v oratorijsko vas župnije v Novi 
Cerkvi. Pritegnila je več kot 100 otrok in preko 30 
animatorjev. Bili smo tudi dobrodelni, izvedli smo 
dan dobrodelnosti v delavnicah CUDV v enoti Višnja 
vas. Oratorijska himna nam je dala polet, da živimo 
oratorij tudi v vsakdanjem življenju. 

Tekst in foto: Mateja Oprčkal 

Oratorij Nova Cerkev 2019

07
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V avgustu smo odšli v Izolo, nekateri z osebnimi avtomobili, 
drugi z vlakom. Že na vlaku so se tkale vezi poznanstva in 
izmenjava izkušenj. V hotelu Delfin smo bili zelo lepo sprejeti. 
Razkropili smo se na vse strani, nekateri smo odšli na obalo, 
drugi na bazen. Zvečer smo se zbrali, da poklepetamo in se bolje 
spoznamo, saj so bili nekateri člani na takem srečanju prvič. 
Ponosni smo, da se znamo zabavati, prisluhniti in spodbujati. 

Tekst in foto: Dragica Mirnik

Izlet članov MDDI Celje

09

Na 30. Holceriji v Vitanju je 11. avgusta sodelovala 
ekipa KUD Nova Cerkev. Tema letošnje Holcerije je 
bila prikaz stare kuhinje. Člani Irena in Jaka Krajnc, 
Darinka in Boris Štimulak, 90-letna Fanika Gobec, 
Ivanka in Jože Ribič so prikazali mletje koruze na 
žrmljah ter kuhanje koruzne polente. Obiskovalcem 
so polento ponudili na zeljnih vehah. 

Tekst: Lea Sreš, foto: Blaž Potočan 

Kulturno društvo
Nova Cerkev na 30. Holceriji 

10

Obnova mostu v Kapli je bila opravljena v mesecu 
avgustu. To je začasna rešitev, saj obremenitve 
tovornega prometa in nove kmetijske mehanizacije 
presegajo zmožnosti lesene konstrukcije. Odgovorno 
ravnanje uporabnikov in upoštevanje cestnoprometne 
signalizacije bi seveda pripomogla k temu, da bi 
sanirani most zdržal do predvidene izgradnje novega, 
betonskega mostu.  

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš

Obnovljen most v Kaplo

12

Po poletnem premoru je ekipa KO RK Nova Cerkev spet 
na delu. V nedeljo je prišlo kar 21 krajanov, ki pridno 
skrbijo za svoje zdravje. Meritve se izvajajo vsako prvo 
nedeljo v mesecu, med 8.00 in 10.00 v prostorih KS Nova 
Cerkev. Za člane KO RK so brezplačne, za ostale krajane 
pa je cena 5 EUR. V jesenskih mesecih bo na meritvah 
sodelovala tudi ga. magistrica Mateja Kadilnik iz Lekarne 
Vojnik. Z njo se boste lahko pogovarjali o zdravilih. 

Tekst in foto: Magda Kajzba

Spremljamo zdravje 

11
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Ekipa z mentorico Mojco Rehar Klančič je zasadila vrt s 
starimi, dišečimi sortami vrtnic. Pri dr. Sabini Šegula so v 
8 pravokotnih gred zasadili zelišča, pri Maticu Severju s 
trajnicami uredili grede ob sprehajališču, dr. Trajče Nikoloski 
je v visoke grede zasadil zelenjavo, ekipa Sebastjana Liparja 
je kotiček za počitek zakrila z okrasnimi travami. Na rob 
parka je Gorazd Mauer umestil pergolo, obdano z iglavci. 

Tekst in foto: Ana-Marija Berk

Nova preobleka grajskega
parka dvorca Tabor

13

V ponedeljek, 9. 9. 2019, in torek, 10. 9. 2019, smo 
člani Turističnega društva Vojnik s pomočjo Turistično-
kulturnega društva Globoče ter Milene Jurgec in 
Darka Klančnik dopolnili Galerijo na prostem z motivi 
škarjerezov slikarke Doroteje Hauser. 

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Barbara Suholežnik Kugler

Galerija na prostem

14

V petek, 30. 8. 2019, je bilo uradno odprtje javne poti 
Razdelj v dolžini 145 m. Cesto so slavnostno predali 
namenu predsednik režijskega odbora Jurij Jakop, 
Dean Ločnikar, Branko Petre, Slavko Jezernik ter 
ostali člani režijskega odbora. Blagoslovil jo je dr. 
Vinko Kraljič. Program so popestrili pevci Prijatelji iz 
Nove Cerkve.  

Tekst: Slavko Jezernik, foto: Ines Novak

Odprtje ceste Razdelj od
Kolarja do Jakopa

16

V poznem poletju je pogled na park pri cerkvi sv. 
Jerneja zelo lep. Nanj me je opozoril gospod Pavle 
Leskovar in je res vreden ogleda. Izstopa urejenost, 
negovanost in lepe zasaditve rastlin. Na veduti zmoti 
prisotnost daljnovoda. Največje zasluge za zasaditev 
in vzdrževanje parka ima gospod Mirko Krašovec, ki 
s somišljeniki in občinskimi delavci skrbi za park, ki 
nam je v veselje in ponos.  

Tekst in foto: Lea Sreš

V ponos Vojniku 

15
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Drage učenke in učenci!

Pred vami je nekaj novega, nekaj 
drugačnega, nekaj lepega. Napolnili ste 
šolsko torbo, na zvezek napisali svoje 
ime, odprli šolska vrata in vstopili v 
razred med svoje nove prijatelje. Skupaj 
bomo vsak dan napisali novo zgodbo, v 
kateri boste glavni junaki vi, vsak zase.

Želimo vam, da pišete zgodbe, ki se 
jih boste radi spominjali in boste nanje 
ponosni. Srečno!
 

Olga Kovač,
 ravnateljica OŠ Vojnik s sodelavci

Osnovna šola Vojnik, 1. b–razred

Olga Kovač

NA PRAGU 
NOVEGA 
ŠOLSKEGA 
LETA
Foto: Matjaž Jambriško

Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola Nova Cerkev, 1. razred

Osnovna šola Vojnik, 1. a–razred
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Drage učenke in dragi učenci!

Odprla so se vrata šole in učilnice že kličejo po razposajenih in uka željnih učencih. 
Nekateri ste letos v šolo vstopili prvič, zato naj bo vaš korak pogumen in poln 
pričakovanj. Drugi se v šolske klopi vračate že drugič ... petič ... devetič – k prijateljem 
in sošolcem, k znanju.
Naj bo šola prostor pridobivanja znanja, druženja, prve ljubezni in veselja, ker ljudje 
smo zadovoljni, ko smo srečni, zaljubljeni, imamo prijatelje in veliko vemo o svetu. 

Srečno in uspešno šolsko leto vam želim.  
 Marjana Šoš,

 ravnateljica OŠ Antona Bezenška Frankolovo

Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna 
šola Šmartno v Rožni dolini, 1. razred

Marjana Šoš

Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola Socka, 1. razred

Osnovna šola Antona 
Bezenška Frankolovo, 

1. razred
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V Župniji Vojnik deluje skupina 
mladih, starih med 15. in 22. letom. 
Sodelujejo pri veliko dejavnostih, 
njihova glavna prioriteta pa je 
oratorij – enotedensko druženje, kjer 
preko molitve, pogovora, zgodbe 
in iger približujejo krščansko vero 
otrokom na drugačen način. Vsako 
leto se ga udeleži okoli 90 otrok. 
Na začetku adventa v sodelovanju z 
Vrtcem Danijelov levček pripravljajo 
adventne delavnice. Devetošolce – 
birmance pripravljajo na zakrament 
sv. birme, za katere pripravijo tudi 
birmanski vikend. 

Poleg vseh dejavnosti, ki jih 
pripravljajo, so v prvi vrsti skupina 
mladih, ki se druži na drugačen način. 
Otroke in mlade si želijo povezati in 
jim pokazati zdravo možnost druženja. 
Za dobro vzdušje v skupini poskrbijo 

z romanji, s pripravami na morju in 
druženji. Animator Gašper pravi, da 
je član skupine, ker zelo rad dela z 
mladino: »Rad jim prenašam svojo 
vero, obenem pa sem v odlični družbi 
soanimatorjev, s katerimi smo kot 
ena velika družina.« V tej družini ne 
manjka smeha in dobre volje, biti del 
skupine pa marsikdaj razsvetli dan. 
Tudi animatorko Tanjo veseli delo z 
otroki, najlepši občutek pa je, ko vidi, 

kako se otroci na oratoriju zabavajo. 
Oratorijski teden in druge dejavnosti 
pa članom animatorske skupine 
dajejo tudi pomembne izkušnje za 
življenje. Možnost imajo izkazovanja 
in razvijanja svojih talentov. Z vsem 
pridobljenim znanjem pa bodo tudi 
bolj sposobni pri iskanju zaposlitve in 
spopadanju z življenjskimi izzivi.

MLADI ANIMATORJI
ŽUPNIJE VOJNIK
 Tekst: Klara Podergajs, foto: arhiv animatorjev

Dati sebe na razpolago
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Letos smo v Knjižnici Vojnik za otroke pripravili nekaj 
počitniških dejavnosti, ki so jih z veseljem obiskali. 
Otroci  so se na začetku julija za en dan potopili 
v vznemirljiv svet iluzij! Knjižnica Vojnik je v 
sodelovanju z Občino Vojnik med šolskimi počitnicami 
namreč organizirala izlet z vlakom v ljubljanski Muzej 
iluzij. Tam so bili naši čuti na preizkušnji, hkrati pa 
smo se ob tem zabavali in tudi veliko naučili. 
  
Skozi vse počitnice smo vsak četrtek v tednu posvetili 
ustvarjalnim delavnicam, kjer so nastajale mojstrovine 
izpod rok naših mladih bralcev. In tako smo ustvarjalno 
zaključili poletne počitnice.

MLADI V PROSTEM ČASU
 Tekst in foto: Betka Hutinski 

Počitniške delavnice v Knjižnici Vojnik

Delavnice so več kot druženje.

Otroke na oratoriju razdelijo v skupine – 
kateheze. Vsako katehezo prevzameta dva 
animatorja, ki sta otrokom prijatelja in za 
vzgled.
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Društvo Most mladih je pod 
okriljem zavoda Movit v Evropskem 
tednu mladih izvedlo delavnice 
na Osnovni šoli Vojnik, ki so 
bile namenjene mladim. Na 
delavnicah so devetošolci, ki 
so se udeležili dogodka, izvedli 
delavnico »brainstorminga« na 
temo: kaj si mladi želijo v občini. 
Z delavnico smo jim omogočili 
participacijo odločanja za izvedbo 
programov, ki bodo namenjeni 
prav njim. Zmagovalna ideja je 
bila ideja, da bi imeli lahko svoj 

prostor, kjer bi se družili, skupaj 
učili, organizirali sejem rabljenih 
učbenikov in predvsem so mladi 
poudarili solidarnost do mlajših 
z izvedbo počitniškega varstva 
za otroke. Vse ideje so bile dobro 
zastavljene, fokus pa se je bil 
seveda na zmagovalni ideji, kako 
uresničiti, da mladi v občini dobijo 
svoj prostor za uresničevanje svojih 
idej. 
  
Druga skupina mladih je izvedla 
»brainstorming« in izbrala idejo, kako 

bi lahko sodelovali tudi na odmevni 
športni prireditvi v občini, ki je 
namenjena otrokom prve in druge 
tirade, in kako bi se lahko vključili 
vanjo. Vse ideje so bile uresničljive. In 
prav ta ideja je bila zmagovalna, saj so 
z veseljem sodelovali na prireditvi. Za 
zmagovalni projekt so bila namenjena 
sredstva v višini 500 EUR. 

DRUŠTVO MOST MLADIH
Tekst in foto: Simona Matko Počivalšek

Evropski teden mladih v občini Vojnik
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VABIMO TE V

051 227 315
031 564 115 INFO:

PREDVIDEN URNIK 2019/20

KOŠARKARSKOŠOLO
KOŠARKARSKEGA KLUBA VOJNIK

kkvojnik@siol.net

VPISUJEMO CELO LETO

OŠ Vojnik
PON. in ČET.: 1600 - 1730

Uvodni sestanek: 16.9. ob 16.00

POŠ Nova Cerkev
SRE.: 1515 - 1630

Uvodni sestanek: 11.9. ob 16.30

OŠ Ljubečna
TOR.:1530 - 1700

Uvodni sestanek: 17.9. ob 15.30

OŠ Dobrna
PON. in SRE.: 1615 - 1730

Uvodni sestanek: 16.9. ob 16.15

OŠ Vitanje
SRE.: 1530 - 1700

Uvodni sestanek: 18.9. ob 15.30

OŠ Frankolovo
ČET.: 1450 - 1550

Uvodni sestanek: 19.9. ob 15.50

KK VOJNIK VPIS OGLEDALO 2108.indd   1 02/09/2019   13:49

… je bilo na šoli še posebej 
slovesno. Zadnji dan pouka je bil 
posvečen dnevu državnosti. Učenci 
so v programu prireditve nastopili 
z recitacijami svojih besedil ter 
z glasbeno točko. Nato je sledila 
predstava učencev gledališkega 
krožka pod mentorstvom Barbare 
Ojsteršek Bliznac in Monike Dimec. 
V predstavi z naslovom  Mulci 
proti doktorju Zlobi so mladi 
igralci upodobili skupino mulcev, 
ki je izvedla reševalno akcijo.. 
Včasih se je treba pogovoriti, da bi 
dobili odgovore in rešili na videz 
nerešljivo. 

V drugem delu prireditve je 
ravnateljica, skupaj z razredničarkami 
in mentorji tekmovanj, podelila 
priznanja oz. pohvale učencem, ki 
so dosegli uspeh na območnem oz. 
državnem tekmovanju. Ob koncu 
prireditve je učencem povedala: »Vsak 
dan izkoristite za kaj lepega. Vzemite 
si čas za prijatelje, sošolce, sorodnike 
in tudi za kakšno dobro knjigo. 
Dragocenega časa ne zapravljajte za 
igranje igric na računalniku in drugih 
mobilnih napravah. Naj vas omrežijo 
bližnji gozd, travnik, hribi, morje, 
prijatelji … Naužijte se njihove lepote 
in miru.«

OŠ VOJNIK
Povzela: Lidija Eler Jazbišek, foto: Jelka Kralj

Na pragu počitnic …
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Glasba obstaja, odkar obstaja 
človeštvo. Slišimo jo lahko 
na vsakem koraku, z njo smo 
povezani vsi ali pa nas ta povezuje. 
Vsak jo lahko ustvarja in vsak 
občuduje.
 
Glasbena šola Majcen je na območju 
občine Vojnik in sosednjih občin 
prisotna že nekaj let. Več učiteljev 
izvaja pouk individualno na sedmih 
lokacijah, in sicer v OŠ Vojnik, 
POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev, POŠ 
Šmartno v Rožni dolini, OŠ Antona 
Bezenška Frankolovo, OŠ Dobrna 
in OŠ Vitanje. Učitelji s svojim 
profesionalnim delom skrbijo za 
kakovosten pouk, motivacijo in 

napredek učencev. V glasbeni šoli se 
lahko naučite igranja na vsa glasbila. 
Raziskave so pokazale, da mladi 
kot eno izmed najbolj priljubljenih 
popoldanskih dejavnosti izbirajo 
različno glasbeno udejstvovanje. 
Če je vaša želja, da se otrok nauči 
igranja kakršnega koli glasbila, vas 
prijazno vabimo k vpisu za šolsko 
leto 2019/2020 v Glasbeno šolo 
Majcen. Starost ni omejena. Vpišete 
se lahko skozi celo leto. 

Več informacij v zvezi izvajanjem 
programov lahko dobite po 
telefonu na št. 051 757 026 ali po 
elektronskem naslovu glasbena.sola.
majcen@gmail.com. Naj glasba in 

njeno ustvarjanje postane sprostitev, 
delo in veselje vašim otrokom. 

GLASBENA ŠOLA MAJCEN
Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Povabilo k vpisu

HARMONIKAR JAKOB TONJKO
Tekst: Nuša Lilija, foto: osebni arhiv

Zvezde so rojene na Frankolovem
Jakob Tojnko je na videz prav običajen desetletnik, ki 
obiskuje peti razred osnovne šole na Frankolovem. Ko 
pa ga spoznaš, vidiš, da mladi talentirani harmonikar s 
svojim igranjem ne razveseljuje samo domače, temveč 
širšo množico ljudi.
 
Že kot majhen je poslušal narodno-zabavne ansamble. Pri 
treh letih je sam zapel pesem Čebelar od Lojzeta Slaka. Ko 
ga je oče vprašal, ali bi igral harmoniko, je bil takoj za in 
komaj čakal na prve vaje. Diatonično harmoniko, ki jo je 
začel igrati pri petih letih, ga uči Matej Banovšek. Po dveh 
letih se je navdušil tudi za klavirsko harmoniko, za katero 
ima prav tako čudovitega učitelja Robija Novaka. Zaigrati 
zna že več kot 130 pesmi. Nastopal je že na različnih 
praznovanjih, porokah, večjih prireditvah, zaključkih, 
koncertih idr. Nastopa sam in v triu s Saro Bezenšek, ki 
igra kitaro, in Klemenom Kokoljem, ki igra baskitaro in 
bariton. 
Jakob se udeležuje tudi občinskih, državnih in evropskih 
tekmovanj, iz katerih nikoli ne pride praznih rok. Osvojil 
je že več zlatih priznanj in postal državni in evropski prvak 
v svoji kategoriji. Kadar mu ostane malo prostega časa, se 
rad ukvarja s športom. Všeč so mu igre z žogo. Njegova 
največja vzornika sta seveda njegova mentorja in njuna 
ansambla – Ansambel Banovšek in Mladi Korenjaki. Tako 
je tudi njegova največja želja, da z njima enkrat zaigra na 
velikem odru. 

Vabljeni k ogledu spletne strani YouTube (trio Jakob 
Tojnko in posamezno), kjer je objavil že kar nekaj pesmi 
in tudi nastop iz Avsenikovega tekmovanja na obeh 
harmonikah. Jakobovi največji oboževalci so njegova 
družina. Stojijo mu ob strani, ga pri igranju podpirajo, 
spodbujajo in vozijo po nastopih. Menim, da kmalu ne 
bodo Jakobovi oboževalci samo njegovi najbližji, temveč 
velika populacija ljubiteljev narodno-zabavne glasbe. Več o 
Jakobu Tojnku lahko preberete na spletu. 

Jakob si je z rednim delom prislužil veliko priznanj. 
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Med 4. in 8. avgustom 2019 je v francoskem Limogesu 
potekal svetovni pokal v twirlingu. Na tekmovanju je 
sodelovalo 1226 twirlerjev in twirleric iz 19 držav, in 
sicer iz Združenih držav Amerike, Kanade, Avstralije, 
Japonske, Rusije, Madžarske, Češke, Hrvaške, 
Slovenije, Norveške, Švedske, Nemčije, Nizozemske, 
Belgije, Francije, Italije, Švice, Španije in Velike 
Britanije.

Slovensko reprezentanco je sestavljalo 28 tekmovalk in 
tekmovalec, med njimi pa je bilo devet članic Twirling in 
mažoretnega kluba Pet elementov, in sicer Urška Pelko, 
Iza Ritonja, Hana Pišek, Nuša Detiček, Eva Mlakar, Pia 
Stermecki, Maša Trobiš, Gloria Petje in Maja Lončarič, pod 
vodstvom njihove trenerke Nastje Keršič. 

Dekleta so na tekmovanju dosegla odlične rezultate, 
poudarjamo pa 7. mesto Nuše Detiček in Eve Mlakar 
v artistic paru A senior in 8. mesto teama Friends v 
sestavi Glorie Petje, Hane Pišek, Ize Ritonja, Urške Pelko, 
Pie Stermecki in Maje Lončarič, ob čemer sta Maja in 
Gloria prvič tekmovali na tako velikem mednarodnem 
tekmovanju. 

S svojimi nastopi in uvrstitvami so dekleta pod 
mentorstvom njihove trenerke dokazala, da slovenski 
twirling ponosno stoji ob boku »ta velikih« na parketu 
svetovnega twirlinga. 

Rezultati: 

Maja Lončarič – SOLO JUNIOR 12–14 B: 23. mesto 

Gloria Petje – SOLO JUNIOR 12–14 B: 19. mesto 

Iza Ritonja – SOLO JUNIOR 15–17 B: 14. mesto 

Nuša Detiček – SOLO SENIOR A: 20. mesto 

 

Gloria Petje – 2 BATON JUNIOR 12–14 B: 24. mesto 

Hana Pišek – 2 BATON JUNIOR 15–17 B: 31. mesto 

Maša Trobiš – 2 BATON SENIOR B: 15. mesto 

  

Gloria Petje – ARTISTIC TWIRL JUNIOR 12–14 B: 23. mesto 

Iza Ritonja – ARTISTIC TWIRL JUNIOR 15–17 B: 25. mesto 

Urška Pelko – ARTISTIC TWIRL JUNIOR 15–17 A: 21. mesto 

Pia Stermecki – ARTISTIC TWIRL JUNIOR 15–17 B: 59. 
mesto 

Nuša Detiček – ARTISTIC TWIRL SENIOR A: 14. mesto 

  

Eva Mlakar in Nuša Detiček – ARTISTIC PAIR A SENIOR:

7. mesto 

  

Team B – Team FRIENDS: 8. mesto

NA PARKETU 
SVETOVNEGA TWIRLINGA
Tekst in foto: Nastja Keršič 

TMK5E ob boku »ta velikih«
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Slovenski twirling ponosno stoji ob boku »ta velikih«
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Vizorski orel, Mai Zakelšek, sicer aktualni slovenski 
državni prvak v smučarskih skokih D 11, se je na 
mednarodni otroški tekmi velike nagrade Schuller 
FIS v nemškem Ruhpoldingu zavihtel na odlično 2. 
mesto!
 
Dvojno zmagoslavje za predstavnika SD Vizore! 
V Ruhpoldingu, priljubljenem športnem središču – 
Chiemgau Arena, sta 20. in 21. julija 2019 potekali 
posamična in ekipna tekma v smučarskih skokih, v 
kategoriji dečkov in deklic do 12 in do 13 let. Nastopilo je 
73 skakalcev in skakalk iz 14 držav. 
Uspeh slovenskega skakalnega podmladka (v Ruhpolding 
je na podlagi izbirne tekme v Planici potovalo šest 
skakalcev in dve skakalki iz Slovenije) je na stopničkah 
dopolnil tudi Mai Zakelšek (SD Vizore), ki je na 
posamični tekmi, na tamkajšnji skakalnici HS 45, v 
kategoriji dečkov do 12 let dosegel odlično 2. mesto in se 
tako uvrstil pred Avstrijce, Poljake in Nemce.
 
Mai je ponovno dosegel odlični osebni uspeh, kakršnega 
je pred leti, na isti tekmi (le da je potekala v drugem 
mestu) dosegel tudi Timi Zajc, prav tako gojenec SD 
Vizore. Dvodnevno dogajanje je Mai zaključil s skokom za 
slovensko ekipo in tako poskrbel za kar dvojno slovensko 
zmagoslavje. Skupaj še s tremi skakalci iz drugih 
slovenskih klubov je dosegel najboljše – 1. mesto! 
  
V nemškem Ruhpoldingu, kjer vsak leto poteka 
mednarodno otroško tekmovanje v smučarskih skokih 
in kjer se domala vsako leto uvrstijo tudi Vizorski orli 
(spomnimo se, da je Ožbej Vačovnik leta 2017 prav tako 
dosegel izjemen uspeh in pristal na 3. mestu), se je prav 
tako predstavil Maiev klubski kolega Tine Goršek, ki je 
v kategoriji dečkov do 13 let dosegel 16. mesto. Obema 
skakalcema, prav tako pa klubskemu trenerju Stanislavu 
Grmu, čestitamo za tako lepe uspehe!

Vizorčani na letnih pripravah v Planici
Vizorska ekipa vsako poletje izkoristi za intenzivne 
priprave na poletno tekmovalno sezono. Treninge so v 
letošnjem avgustu tudi letos izvedli v prelepi Planici, kjer 
so skakalci in skakalke urili v skokih, tekih, časa pa je bilo 
tudi za druge športne dejavnosti in druženje. 

SD VIZORE
Tekst: Andreja Preložnik, foto: Aleš Zakelšek, Maruša Tomažič

Poletje v znamenju mednarodnih odličij

Mai Zakelšek v Ruhpoldingu
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Nika Josipović Kolar je vedno 
nasmejana in prijazna najstnica, ki je 
že v 3. razredu osnovne šole vzljubila 
plavanje. Zase pravi, da že od malih 
nog obožuje vodo in vodne športe, 
zato odločitev za plavanje ni bila težka. 
Ključen pri njeni odločitvi, da postane 
plavalka, je bil takratni obvezni plavalni 
tečaj, ki je bil kot nekakšna odskočna 
deska. Sicer je na začetku vzporedno s 
plavanjem obiskovala še ure sodobnega 
plesa, ker jo je oboje zanimalo in 
navduševalo. Nato se je v 7. razredu 
odločila za plavanje, ker se je v vodi 
počutila bolj domače kot na odru. In 
da se je pravilno odločila, dokazujejo 
mnoge medalje in priznanja, ki krasijo 
Nikino sobo. Zadnja in najbolj aktualna 
je naslov državne prvakinje za leto 
2019; in sicer na 1500 m med članicami.
 
Trenira tudi do osemkrat na teden 
Po uspešno zaključeni osnovni šoli v 
Vojniku se je Nika odločila za nadaljnje 
šolanje na I. gimnaziji v Celju. Vpisala 
se je v športni oddelek, da bi lažje 
kombinirala redne treninge in šolo. 
Nika trenira šestkrat na teden v 
popoldanskem času, dvakrat pa ima 
trening tudi pred poukom v zgodnjih 
jutranjih urah. Večinoma trenira v 
vodi, kjer pili tehniko plavanja in 
pridobiva kilometrino. Vsaj dvakrat 
na teden izvede trening tudi v fitnesu 
ali na prostem z raznimi utežmi in 
športnimi pripomočki. Ob nedeljah 
nima treningov, tako da jo po navadi 
izkoristi za počitek in nabiranje moči 
za nov teden. Proste dneve izkoristi za 
tek, sprehod z mamo ali pa se sprošča 
ob poslušanju glasbe. Veliko ji pomeni 
tudi druženje s prijatelji, saj se takrat res 
odklopi od vsakodnevnih obveznosti 
in si napolni baterije. Pred tekmovanji 
dneva za počitek ni. Sama pravi, da ji tak 
način življenja trenutno ustreza, saj ji je 
všeč, ko je njen urnik polno zaseden. Več 

kot ima obveznosti, bolj je osredotočena 
in delovna. 
  
Začela s kratkimi progami, zdaj 
posega po dolgih razdaljah 
Nika je plavalno kariero začela na 
krajših razdaljah, največkrat so to 
bile 50, 100 in 200 m. Ker pa je hitro 
pokazala zanimanje in talent tudi 
za daljše razdalje, ji je trenerka Vera 
Pandža dala priložnost, da se dokaže. 
Nika je to seveda dobro izkoristila in že 
na uvodnih tekmah dosegala zavidljive 
rezultate. S tekme na tekmo je tako 
vzljubila dolge proge, da je začela 
trenirat in se pripravljat v večini samo 
še za razdalje 800 in 1500 m. Zdaj, 
po nekaj letih treningov, tekmovanj 
in osebnega razvoja, se je odločila, da 
stopi iz cone udobja in se preizkusi v 
najtežjih disciplinah. Odločila se je, da se 
preizkusi v daljinskem plavanju, in sicer 
na razdalji 5 km. 
  
Na tekmovanje brez pričakovanj, 
domov z medaljami 
Med prvimi zmagami, ki se jo Nika 
še dobro spominja, je zmaga na 
motivacijski tekmi v svojem letniku. Nato 
se je vse skupaj samo še stopnjevalo. 
Tako je v letu 2018 postala državna 
mladinska prvakinja v daljinskem 
plavanju na 5 km, na državnem 
tekmovanju je v disciplinah 800 in 
1500 m zasedla 4. mesto, preplavala 
je svoj prvi maraton v Reki in osvojila 
2. mesto ter si priplavala 3. mesto na 
maratonu v Rovinju med mladinkami. 
V letu 2019 si je v disciplini 1500 m 
priplavala naslov državne prvakinje 
med članicami ter 2. mesto na 800 m, 
na državnem prvenstvu na 5 km, ki je 
potekalo na Bledu, je osvojila naslov 
državne prvakinje v kategoriji mlajših 
članic. Prav tako pa je bila uspešna 
tudi v tujini, saj si je na tekmovanju 
na Češkem priborila srebrno kolajno 

na 800 m in bronasto kolajno na 
1500 m, na maratonu v Reki pa je 
med vsemi ženskimi tekmovalkami 

zasedla absolutno 3. mesto. V lepem 
spominu ji bo ostalo tudi tekmovanje 
Bled swimming challenge 2019, kjer je 
med članicami od 19 do 29 let osvojila 
odlično 3. mesto in si priplavala nov 
osebni rekord. 
V Nikini sobi je še nekaj prostora za 
medalje, zato ima postavljene nove cilje 
in izzive. V tekmovalnih disciplinah 
bi si rada priborila še kakšno medaljo, 
predvsem pa bi rada izboljšala osebni 
rekord. Več časa bi rada namenila 
tekmam v daljinskem plavanju, kot nov 
cilj pa si je zadala, da bi v prihodnjem 
letu preplavala maraton, dolg kar 10 km. 
S trdim delom, ki ga je že vajena, in 
skrbno izbranimi treningi trenerke 
Vere Pandža so ti cilji dosegljivi. Poleg 
trenerke pa je Nika zelo vesela za 
podporo in razumevanje njenih staršev, 
saj jo spremljata na vsaki tekmi. Tudi, 
ko ima slab dan in uvrstitev ni najboljša, 
sta starša nanjo zelo ponosna, saj vesta, 
koliko truda je bilo vloženega. Za 
podporo bi se rada zahvalila tudi dediju, 
saj je njej zvest navijač in vsakodnevni 
šofer, ko je treba iti trenirat. 

NIKA
JOSIPOVIĆ KOLAR
 Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv 

Aktualna državna prvakinja v plavanju na 1500 m

Nika Josipović Kolar, aktualna državna prvakinja
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Košarkarski kamp Mladi levi je 
v organizaciji Košarkarskega 
kluba Vojnik ob začetku poletnih 
počitnic uspešno doživel že svojo 
šesto izvedbo.
 
Več kot 35 mladih košarkaric in 
košarkarjev je svoje košarkarske 
veščine prvič izpopolnjevalo na 
slovenski obali, v mestu Fiesa. Kamp 
je že od samega začetka osnovan 
tako, da mladim košarkaricam 
in košarkarjem pomaga razvijati 
temeljne košarkarske veščine 
in ustvarjalnost v igri. Kamp je 
prilagojen starostni skupini od 

7 do 15 let in ravni znanja ter 
sposobnosti vsakega posameznika. 
Veseli smo, da se na kampu srečajo 
tako tisti, ki se šele spogledujejo s 
košarkarsko žogo, kot tisti, ki svoje 
veščine že uspešno uporabljajo na 
državnih tekmovanjih. Kamp Mladi 
levi pa ni samo košarkarska žoga, 
ampak mnogo več. Je druženje na 
obali ali kopanje v morju, vožnja 
s prijatelji na pedalinu ali večerni 
sprehod po mestu Piran. Svojo 
školjko v mozaik kampa pa pristavi 
tudi večerni program na terasi in 
dobra kuhinja s prijaznim osebjem. 
Teden, ki so ga mladi preživeli, je 

tudi enkratna izkušnja preživetja 
v skupini, prilagajanja skupnim 
potrebam in ne nazadnje vadba 
ob medsebojni pomoči. Hkrati pa 
zabava in smeh, tudi če je to samo 
na terasi, kjer se lahko brez težav 
igra 30 otrok novo igro z žogo, ki je 
nihče prav ne razume. 
Projekt, ki ga brez podpore 
pokroviteljev in staršev ne bi 
bilo, je uspešno izvedla ekipa 
domačih trenerjev (Matic Perger, 
Nik Potočnik in Mateja Oprčkal) 
Košarkarskega kluba Vojnik.  

KOŠARKARSKI
KLUB VOJNIK
Tekst: Mateja Oprčkal, foto: Tajdy in Tjan

Mladi levi – košarkarski kamp v Fiesi
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Košarkarske veščine smo prvič izpopolnjevali v Fiesi.



61

V zadnjem času so v Kamrici, 
medgeneracijskem centru Vojnik 
namenili več pozornosti ekološkemu 
ozaveščanju in zmanjšanju uporabe 
plastike v vsakdanjem življenju. Tako 
smo se lahko v avgustu udeležili 
delavnice za otroke »izdelajmo si 
svojo vrečko.«

Delavnica je nastala v povezavi s 
kampanjo »Imam svojo vrečko«, ki 
je potekala v vseh enotah centrov 
ponovne uporabe. Namen delavnic 
je bil ozavestiti uporabnike o uporabi 
vrečk iz različnih materialov in s tem 
prispevati k manjši količini plastike 
v oceanih in spodbujati ponovno 
uporabo. Na delavnici so si lahko 
udeleženci izbirali med različnim 
blagom in dodatki, s katerimi so si 
ustvarili vrečko, na pomoč pri šivanju 
pa je z veseljem priskočila gospa 
Simona. Izdelava vrečk je potekala 
ob navdušenem sodelovanju otrok, 
ustvarjalnem izražanju in prijetni 
družbi zaposlenih v Kamrici. Pozvali so 
nas, da večkrat obiščemo njihov mali, a 
prisrčni kotiček in najdemo kaj zase.

 

Ob tem so nas spomnili, da lahko 
v Kamrici naši otroci praznujejo 
ustvarjalen in malo drugačen rojstni 
dan. Slavljenec lahko izbira med 
dejavnostmi, ki zagotovo zadovoljijo 
še tako zahtevne mlade ustvarjalce. Za 
en popoldan lahko postanejo peki in 
spečejo svoje pecivo, kruh, pekovske 
izdelke, ali pa modni kreatorji in za 
svoje igračke izdelajo oblekice. Lahko 
izdelajo nakit zase in za prijatelje, tudi 
tiste, ki se jim mogoče ne uspe udeležiti 
praznovanja, saj svoje izdelke odnesejo 
domov in z njimi tudi trajen spomin na 
praznovanje.

Ne nazadnje Kamrica, medgeneracijski 
center Vojnik obratuje že od leta 2014 

in ponuja prostor, kjer se lahko med 
seboj prebivalci različnih starosti 
povezujejo v sklopu ciljnih dejavnosti. 
S svojo dejavnostjo spodbujajo lokalno 
samooskrbo z izvajanjem pekovskih 
in kuharskih delavnic, izmenjavo 
praktičnih znanj s področja šivanja, 
popravila oblačil, prenove manjših 
kosov pohištva in ponovne uporabe. 
S svojo dejavnostjo želijo zmanjšati 
obremenjevanje okolja in spodbujati 
ustvarjalni način življenja, kar so 
izvrstno združili tudi na delavnici.

 

Poleg tega v Kamrici nudijo tudi 
različne programe, s katerimi se lahko 
naučimo kaj novega ali pa osvežimo in 
nadgradimo že znano. Tako se lahko 
udeležite omenjenih delavnic šivanja 
in peke, se naučite praktične uporabe 
sodobnih IT-naprav (pametni telefoni, 
tablice idr.), ki nas obkrožajo na 
vsakem koraku in marsikomu v poplavi 
tehnoloških novosti predstavljajo 
težavo. Za tiste bolj vpete v razne 
prireditve in nastope nudijo treninge 
javnega nastopanja, da boste lažje 
premagali tremo in suvereno nastopili 
pred občinstvom. Ker nas v tem 
času globalizacije v življenju redno 
spremlja tudi angleški jezik, se lahko v 
Kamrici začetniki naučite praktičnega 
sporazumevanja in osnov prostega 
govora v tem »svetovnem« jeziku. Če 
vam preglavice povzročajo finance, se 
lahko udeležite delavnic za finančno 
pismenost, kjer boste spoznali, kako 
bolje spremljati stroške in se naučiti 
primerjati koristi za porabljen denar.

 

Bolj ustvarjalni, ki bi se radi podali 
v nov konjiček in se sprostili ter 
umetniško izražali, se lahko naučite 
osnov risanja, kjer boste spoznali 
osnovne elemente in tehnike risanja ter 

ugotovili, katera vam najbolj odgovarja. 
Lahko pa se priučite kaligrafije, da bodo 
vaše voščilnice še lepše.

 

Pomen samooskrbe in lokalne pridelave 
hrane vam podrobneje predstavijo še v 
delavnici »Zeliščarstvo za začetnike«, 
kjer se boste naučili sami pridelati 
sveža, domača zelišča in jih s pridom 
uporabili pri svoji kuhi. Tisti, ki bi radi 
postali bolj vešči obdelovanja zemlje 
in svojega vrta, se lahko naučite več o 
permakulturi svojega doma. Tu boste 
izvedeli, kako narediti visoko gredo, 
spoznali lastnosti prsti in pravilne 
kombinacije rastlin na gredi, da bo vaš 
vrt še lepši.

 

Vse aktualne dejavnosti in delavnice 
lahko najdete na Facebookovi strani 
www.facebook.com/Kamrica ali pa se 
osebno oglasite od ponedeljka do petka 
med 9. in 17. uro.

MEDGENERACIJSKI 
CENTER VOJNIK – KAMRICA
Tekst in foto: Nenad Vranešević 

Ustvarjalne delavnice obogatijo naše življenje
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Šivanje vrečke z gospo Simono
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Bliža se kurilna sezona. Preden 
vklopimo ogrevalne naprave, 
je treba postoriti marsikaj, da 
pozimi ne bo težav z delovanjem 
in da posrbimo za čim bolj 
gospodarno ogrevanje. Tako 
ogrevalne kot prezračevalne 
naprave moramo tudi vzdrževati 
in servisirati. Najmanj dela je 
pri sistemih z vgrajeno toplotno 
črpalko, oljnim kotlom ali kotlom 
na plinasta goriva. Omenjeni viri 
toplote praviloma zahtevajo le 
letno preverjanje in vzdrževanje 
naprave, medtem ko dodatni 
posegi med ogrevalno sezono 
niso potrebni. V primeru uporabe 
biomase moramo vložiti več 
truda. Še največ lastnega dela je 
treba posebej pri uporabi polen 
kot glavnega elementa ogrevanja.

 

Ogrevalne kot prezračevalne 
naprave moramo tudi vzdrževati 
in servisirati. Najmanj dela je 
pri sistemih z vgrajeno toplotno 
črpalko, oljnim kotlom ali kotlom 
na plinasta goriva. 

Ko je konec kurilne sezone, 
pomislimo že na prihajajočo. V 
ta namen pravilno pripravimo 
nekatera kuriva. Les torej 
skladiščimo v zračnih in pokritih 
skladovnicah. 

Pooblaščeni serviser kotel temeljito 
očisti. Preverijo naj se tesnila na 
vratih in dimovodnih ceveh ter jih 
po potrebi zamenja. 

Pri lesni biomasi je pomembno, 
ali gre za ogrevanje na drva po 
stari tehnologiji ali za sodobne 

uplinjevalne, tako imenovane 
pirolizne kotle na polena, 
pelete in sekance. Pri obojih je 
potreben kontrolni pregled. Prav 
tako je potrebno redno čiščenje 
radiatorjev, opravimo ga enkrat 
letno. Če ogrevamo prostor s 
kaminom, pri slednjem minimalno 
enkrat na leto temeljito očistimo. 
Pri ogrevanju s toplotno črpalko 
preverimo filtre ogrevalnega 
medija in jih po potrebi očistimo, 
serviser naj preveri hladilno 
sredstvo. IR-paneli ne potrebujejo 
vzdrževanja, razen, da pobrišemo 
morebitni prah. Preverjamo 
delovanje obtočnih črpalk, stanje 
eks panzijskih posod in varnostnih 
ventilov. Preverimo tudi vsak 
radiator in ga odzračimo. Dotočimo 
vodo v sistem do normalnega tlaka. 

  

Vzdrževalna dela pred začetkom 
kurilne sezone vključujejo 
pregled in čiščenje dimnika in 
kotla (grelnika), pa tudi čiščenje 
kurilnice, pri čemer mora 
biti poskrbljeno za ustrezno 
prezračevanje prostora. Plinske 
rezervoarje za utekočinjeni naftni 
plin je treba po predpisih pregledati 
in izvesti tlačni preizkus vsakih pet 
let. V solarnem sistemu je potrebno 
enkrat letno pregledati solarno 
tekočino in opraviti vzdrževanje. 
Za pripravo tople vode je treba 
nastaviti obratovalno temperaturo 
v hranilniku toplote v mejah 
med 55 do 60 stopinjami Celzija. 
Prostore, v katerih je vgrajena 
kurilna naprava, ki uporablja zrak 
iz prostora (kar pomeni, da nima 

lastnega dovoda zgorevalnega 
zraka), je treba opremiti z 
javljalnikom ogljikovega monoksida 
CO.  Več o pripravah na kurilno 
sezono preberite na 

www.mojaobcinaa.si/vojnik. 

  

Če smo šele pri pripravi na novo 
kurilno sezono ugotovili, da smo 
prejšnje leto porabili preveč goriva, 
je smotrno razmisliti o posodobitvi, 
obnovi ali zamenjavi ogrevalnega 
sistema z bolj varčnim, s katerim 
lahko bistveno zmanjšamo porabo 
energenta. 

Pri tem imamo možnost 
brezplačnega posveta z 
energetskim svetovalcem, 
kjer pridobimo informacije o 
nepovratnih sredstvih, subvencijah 
in ugodnih kreditih, ki jih ponuja  
Eko-sklad. 

Takšno naložbo je najbolje izvesti 
po končani ogrevalni sezoni, ko 
imamo čas za tehten premislek in 
posvet s strokovnjakom. Poiščite 
informacije: Energetska svetovalna 
pisarna Vojnik, Keršova ulica 8, 
uradne ure vsak četrtek ob 16.00 
po predhodni najavi. Energetski 
svetovalec Nikolaj Torkar je 
dosegljiv na tel. št.: 041 663 395.

EKO
SKLAD
Povzela po Nikolaju Torkarju: Lea Sreš 

Priprava na kurilno sezono
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  OBČANI

KREDITI  

JP 59OB17  Kreditiranje okoljskih naložb občanov 

   

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 

JP 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših 
stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

JP 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe – zamenjave starih kurilnih naprav v 
skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb 

JP 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

JP 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe – rabe obnovljivih virov energije in 
večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

JP 73SUB-sNESOB19 Nepovratne  finančne  spodbude  občanom  za  nove  naložbe  –  rabe  OVE  in  večje  energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb ukrepi od J do L 

JP 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 

JP 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav 
z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

 

  PRAVNE OSEBE

KREDITI  

JP 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

JP 56PO16 Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb 

   

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 

JP 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših 
stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

JP 75SUB-EPPO19 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda 

JP 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

JP 66SUB-EVPO19  Nepovratne finančne spodbude/pomoči pravnim osebam za električna vozila 

JP  58SUB-MORS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v 
lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije 

  DRUŠTVA

KREDITI  

JP 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE 

JP 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 
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ZAKAJ
V LEKARNO?  
Tekst: Mateja Kadilnik, mag. farm. spec., Veronika Rotnik, mag. farm., foto: svetovni splet 

Po prehranska dopolnila v lekarno 
V lekarni vam poleg zdravil 
na recept ponujamo še mnogo 
drugih izdelkov, med katerimi 
so tudi prehranska dopolnila. 
Za razliko od zdravil pa lahko 
prehranska dopolnila kupite 
tudi v specializiranih trgovinah 
in nekaterih trgovinah z živili. 
Zato je dobro vedeti, za kakšne 
izdelke gre in kaj jih, kljub enaki 
farmacevtski obliki (tablete, 
kapsule ipd.), ločuje od zdravil.
 

Zdravilo je, kot navaja Zakon 
o zdravilih, vsaka snov ali 
kombinacija snovi, ki je namenjena 
zdravljenju, preprečevanju ali 
ugotavljanju bolezni pri ljudeh in 
živalih. V promet je sproščeno po 
pridobitvi dovoljenja za promet, 
ki zagotavlja njegovo kakovost, 
varnost in učinkovitost. Zdravila 
imajo v navodilu za uporabo 
in na ovojnini verodostojne 
informacije o učinkovitosti, 
opozorilih, previdnostih ukrepih, 
kontraindikacijah ter neželenih 
učinkih. Vse to velja tudi za 
registrirana zdravila rastlinskega 
izvora. 
  
Prehranska dopolnila pa so živila, 
katerih namen je dopolnjevati 

običajno prehrano. Najpogosteje 
vsebujejo vitamine in minerale, 
lahko pa tudi aminokisline, rastline 
ali rastlinske izvlečke ter druge 
snovi s hranilnim in fiziološkim 
učinkom, pod pogojem, da je njihova 
varnost v prehrani ljudi znanstveno 
utemeljena. Vsebnost vitaminov, 
mineralov in oligoelementov v 
prehranskih dopolnilih ne sme 
presegati zakonsko določenih 
vrednosti. Področje prehranskih 
dopolnil ureja Zakon o živilih, ki 
je mnogo ohlapnejši od Zakona 
o zdravilih, in tako zagotavlja le 
njihovo varnost in kakovost, ne 
pa tudi učinkovitosti. Prehranska 
dopolnila zato niso namenjena 
zdravljenju ali preprečevanju 
bolezni in se jim teh lastnosti tudi 
ne sme pripisovati pri označevanju, 
predstavljanju in oglaševanju, kar 
varuje potrošnike pred zavajanjem 
in lažnimi obljubami. Ti izdelki 
morajo biti tudi jasno označeni z 
navedbo »prehransko dopolnilo«. 
  
Prehranska dopolnila torej nikakor 
niso nadomestilo za uravnoteženo 
prehrano. Zato mora biti na vseh 
prehranskih dopolnilih naveden 
stavek: »Prehransko dopolnilo 
ni nadomestilo za uravnoteženo 
in raznovrstno prehrano.« 
Njihova uporaba pa je smiselna 
in dobrodošla, zlasti pri ljudeh, 
ki nimajo redne, kakovostne 
in raznovrstne prehrane ali pri 
povečanih potrebah organizma 
po vitaminih, mineralih ali 
oligoelementih (npr. pri športnikih, 
nosečnicah, nekaterih obolenjih 
idr.). 
  
Danes je na trgu poplava različnih 
izdelkov, ki obljubljajo izboljšanje 

počutja, ohranjanje zdravja in se 
velikokrat oglašujejo na način, 
da laik težko presodi o njihovi 
dejanski kakovosti in uporabnosti. 
In čeprav gre »zgolj« za dopolnila 
prehrani, je potrebna previdnost 
tako pri izbiri, odmerkih, potrebno 
je upoštevanje kontraindikacij in 
stranskih učinkov. Rednih kontrol 
prehranskih dopolnil pri nas ni, 
zato lahko prodajalci z navedbami v 
oglasih in na prehranskih dopolnilih 
tudi zavajajo, zato sestava tudi ni 
vedno nujno takšna, kot obljublja 
embalaža. Tako ni vseeno, po čem 
posežemo, kje kupimo in komu 
zaupamo. 
  
V lekarnah se dnevno soočamo 
z novimi prehranskimi dopolnili 
različnih proizvajalcev in 
ponudnikov, vendar smo pri izbiri 
in umestitvi izdelkov v svojo 
ponudbo zelo pozorni. Na svoje 
police sprejmemo le izdelke, v 
katerih prepoznamo kakovost, ki 
jo lahko strokovno zagovarjamo. 
Farmacevti in farmacevtski tehniki 
s svojim poznavanjem sestavin 
izdelka in njihovega delovanja lahko 
pomagamo pri odločitvi o nakupu 
prehranskega dopolnila, ki bo varno, 
kakovostno in tudi učinkovito. 
  
Svetujemo vam, zlasti v primeru, ko 
jemljete zdravila kot redno terapijo, 
da se odločite za nakup prehranskih 
dopolnil v lekarni. V lekarni vam 
bomo svetovali pravo prehransko 
dopolnilo za pravi namen, v pravem 
odmerku, ob pravem času in ob 
sočasnem nasvetu in opozorilu. In 
to je tudi tisto, kar lekarne loči od 
ostalih mest nakupa.
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Občina Vojnik 2018
Pregled in prikaz zdravja v občini je ključnega 
pomena, tako za prebivalce občine kot tudi za 
deležnike na lokalni ravni – zlasti odločevalce, 
ki s svojimi dejavnostmi skrbijo za promocijo in 
krepitev zdravja prebivalcev. Vrednosti kazalnikov 
zdravja se tako upoštevajo za celotno lansko leto in 
se primerjajo z upravno enoto, statistično regijo in 
Slovenijo. 
  
Na podlagi podatkov se občina Vojnik v večini 
pridobljenih statistično ne razlikuje od povprečja 
občin v Sloveniji, so pa seveda odstopanja. Bolniška 
odsotnost delovno dejavnih Vojničanov je trajala 16,5 
koledarskega dneva na leto, v Sloveniji pa 14,4 dneva. 
Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega 
krvnega tlaka in sladkorne bolezni, je bil višji od 
slovenskega povprečja. Visoko nad povprečjem je 
umrljivost zaradi samomora, v Vojniku je bila 28 na 
100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20. Nad povprečjem 
sta bili še stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb 
v prometu, in sicer 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji 
pa 1,6. Prav tako pa je bil delež prometnih nesreč z 
alkoholiziranimi povzročitelji višji od slovenskega 
povprečja. 
  
Izmerjenih pa je kar nekaj podatkov, kjer se občina 
Vojnik lahko pohvali z dobrimi rezultati. Pri starejših 
prebivalcih občine je stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi zlomov kolka 2,0 na 1000 prebivalcev, 
povprečje v Sloveniji pa je 6,2. Pojav klopnega 
meningoencefalitisa in novi primeri raka pljuč pa sta 
pod povprečjem. Delež uporabnikov pomoči na domu je 
bil blizu slovenskemu povprečju, stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 
prebivalcev, starih 35 do 74 let in je enaka povprečju, 
blizu povprečju pa je tudi telesni fitnes naših otrok. 
Ozaveščenost in odzivnost ljudi je ključnega pomena, 
odzivnost v Program Svit je bila 62,4 %, presejanost v 
Programu Zora pa 72,9 %. 
  
Rezultati statistike nam kažejo, da smo v povprečju 
zdrava občina in da imamo možnosti za izboljšanje. 
Kako pa se bomo le-tega lotili, pa je stvar nas samih.  

ZDRAVJE V
ŠTEVILKAH  
Povzela: Nina Mlinar 

Prilagojena vadba
V podjetju Fizioart fizioterapija že leta sledimo 
svoji osnovni viziji, ki je v holistični obravnavi 
ob upoštevanju dejstva, da je vsak posameznik 
psihofizična celota.
 
S timom certificiranih učiteljev izvajamo celostne vadbe 
za dušo in telo. Poudarek je na potrebi posameznika, 
kaj v nekem obdobju življenja potrebuje: več gibljivosti, 
več moči, protistresno vadbo, umiriti ali se aktivirati, 
občutek utrujenosti … Morda ste v pooperacijskem 
stanju, imate bolečine, težave s hrbtenico, previsoko 
telesno težo. Vadba je prilagojena samo vam. 
  
Termini:
 - ponedeljek: 17.00–19.00 – terapevtska celostna vadba
 - ponedeljek: 19.00–20.30 – hatha joga Vinyasa – 

intenziva
 - torek: 8.30–10.00 – dopoldanska celostna joga
 - torek: 10.00–11.30 – dopoldanska celostna joga
 - torek: 19.00–20.30 – hatha joga Vinyasa – medium
 - 1-krat mesečno gong zvočna kopel

 
Novost: 
 - sreda: 15.30–16.30 – fizioterapevtka celostna vadba 

pri težavah s hrbtenico
 - sreda: 16.30–17.30 – »relax« celostna vadba pri 

izgorelosti oz. »burn out sindromu« 
Sedež podjetja je na Celjski c. 24 b (Kmetijska zadruga 
in Tuš) Vojnik. Vse informacije po telefonu na številki 
040 60 60 37.

DUŠA
IN TELO  
Tekst in foto: Vesna Tajnšek
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September

Oktober

25
9.00

DRUŠTVENO TEKMOVANJE V 
PIKADU OB PRAZNIKU OBČINE, 
društveni prostor za pikado
Društvo upokojencev Vojnik

25
12.00–17.00

REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA 
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

26
9.00

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V 
STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO OB 
PRAZNIKU OBČINE, strelišče Društva 
bratov Dobrotinšek
Društvo upokojencev Vojnik

28
8.00

POHOD NA ZELENJAK – PALEC, 
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja v 
Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

28
10.00

TRGATEV STARE POTOMKE 
IN ZBIRANJE GROZDJA ZA 
DRUŠTVENO VINO VOJNIČAN, pred 
Občino Vojnik
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

1
19.00

ZAČETEK ZIMSKE REKREACIJE 
KOŠARKE, v Teniškem klubu Vojnik
Teniški klub Vojnik

1
19.00

ZAČETEK TORKOVIH POHODOV, na 
vasi v Novi Cerkvi
Turistično društvo Nova Cerkev

2
18.00

ODPRTJE RAZSTAVE DARJE 
GRDINA, v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

3
13.00

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 
(ČLANOV DU VOJNIK) NAD 80 LET, v 
gostilni Turist Frankolovo
Društvo upokojencev Vojnik

3
19.00

OSREDNJA PRIREDITEV OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE 
VOJNIK, telovadnica OŠ Vojnik
Občina Vojnik

5
10.00

STARODOBNIKI IN BOLŠJI SEJEM V 
VOJNIKU, pred Občino Vojnik
Turistično društvo Vojnik

5
13.00

PIKNIK ČLANOV DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV VOJNIK S 
SREČELOVOM, na igrišču v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

5
18.00

10. JUBILEJNI KONCERT MARIJINIH 
PESMI, v cerkvi sv. Jerneja v Vojniku
Katoliško-kulturno društvo »Ivan 
Šopar«Vojnik

6
18.00

PRIREDITEV ZAPOJMO PO DOMAČE, 
v večnamenski dvorani POŠ Nova 
Cerkev, Kulturno društvo Socka

7
16.00

MESEC SKUPNEGA BRANJA, v 
Knjižnici Vojnik, Knjižnica Vojnik

8
8.00

POHOD NA VELIKO PLANINO, 
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja v 
Vojniku, Društvo upokojencev Vojnik

8
9.00–11.00

PRAVLJIČNE URICE ZA VRTCE 
– MESEC SKUPNEGA BRANJA, v 
Knjižnici Vojnik, Knjižnica Vojnik

9-11
9.00–12.00

RAZSTAVA LITERATURE IN 
ROKOPISOV O LJUDSKI PESMI, 
Galerija Piros, Turistično društvo Globoče

9
13.00–15.00

IZDELAVA BLAZINIC ZA 
SPROŠČANJE OČI, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

10
9.00–11.00

PRAVLJIČNE URICE ZA VRTCE 
– MESEC SKUPNEGA BRANJA, v 
Knjižnici Vojnik, Knjižnica Vojnik

11
17.00

ZAKLJUČNA PRIREDITEV RAZSTAVE 
LITERATURE IN ROKOPISOV O 
LJUDSKI PESMI, v gostilni Turist 
Frankolovo, Turistično društvo Globoče

11
17.00

PRAVLJIČNE DOGODIVŠČINE – 
MESEC SKUPNEGA BRANJA, v 
Knjižnici Vojnik, Knjižnica Vojnik

12
8.00

KOSTANJEV POHOD IN PIKNIK 
PLANINSKEGA DRUŠTVA VOJNIK, 
zbirališče pred Zdravstvenim domom 
v Vojniku, Planinsko društvo Vojnik

12
9.00

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV Z 
MAŠO IN KULTURNIM PROGRAMOM 
V NOVI CERKVI, večnamenska 
dvorana POŠ Nova Cerkev
Župnijska Karitas, Rdeči križ in 
Krajevna skupnost Nova Cerkev

14
17.00

PRAVLJIČNO DOŽIVLJANJE IN 
USTVARJANJE, v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

17
18.30

MISIJONSKO PREDAVANJE O 
UGANDI Z JURETOM SEŠKOM, 
Jernejev dom, Katoliško-kulturno 
društvo »Ivan Šopar«Vojnik Vojnik

19
16.00

PRIREDITEV V POČASTITEV 
40 LET DELOVANJA DRUŠTVA 
PODEŽELSKIH ŽENA META, Kulturni 
dom Vojnik, Društvo podeželskih žena 
Meta

20
19.00

PREDSTAVA DVOJNA NAPAKA –
TEMA: VAŠ OTROK IN NAŠ ŠPORT, 
Kulturni dom Vojnik, Športno društvo 
judo Jaka
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November

ORGANIZATORJI DOGODKOV SI 
PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

Obvestila

9
16.00

MARTINOVANJE DU VOJNIK, 
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja v 
Vojniku, Društvo upokojencev Vojnik

10
11.00

TRADICIONALNO ŽEGNANJE 
KONJ, pri paviljonu na Frankolovem, 
Turistično društvo Frankolovo

11
17.00

PRAVLJIČNO DOŽIVLJANJE IN 
USTVARJANJE, v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

12
9.00

POHOD LEMBERG–SV. ŠMOHOR–
DOBRNA–LEMBERG, zbirališče pred 
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

14
13.00–15.00

DELAVNICA IZDELAJMO SI SVOJO 
VREČKO, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

16
8.00

IZLET PLANINSKEGA DRUŠTVA 
VOJNIK V NEZNANO, zbirališče pred 
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

18
17.00

PRAVLJIČNO PRESENEČENJE, v 
Knjižnici Vojnik, Knjižnica Vojnik

19
18.00

PRIREDITEV OB 10-LETNICI 
DISLOCIRANEGA ODDELKA 
GLASBENE ŠOLE CELJE V VOJNIKU, 
Kulturni dom Vojnik, GŠ Celje

21
9.00

PRAVLJIČNO PRESENEČENJE ZA 
VRTCE, v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

23
18.00

10. OBLETNICA DELOVANJA 
VOKALNE SKUPINE KOLORINA, v 
telovadnici v Vojniku
Vokalna skupina Kolorina

25
17.00

SLAVILNI VEČER: VEČER DUHOVNE 
GLASBE IN DRUŽENJE MLADIH S 
PRILOŽNOSTNIM PROGRAMOM, 
Jernejev dom Vojnik, KKD »Ivan 
Šopar«Vojnik, Vojnik

24
7.00

IZLET V PRŠUTARNO LOKEV, 
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja v 
Vojniku, Društvo upokojencev Vojnik

26
8.00

POHOD NA UŠESA ISTRE, zbirališče 
pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

28
17.00

PRAVLJIČNO DOŽIVLJANJE IN 
USTVARJALNA DELAVNICA ZA 
OTROKE NA TEMO NOČ ČAROVNIC, 
v Knjižnici Vojnik, Knjižnica Vojnik

30
12.00–17.00

REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA 
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

4
17.00

RAZSTAVA OB 150-LETNICI 
ROJSTVA FRANCA GORIČANA, v 
Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

9
17.00

PRAVLJIČNO DOŽIVLJANJE IN 
USTVARJANJE, v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

10
9.00

POHOD PO SRČNI POTI V CELJU, 
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja v 
Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

12
13.00–15.00

IZDELAVA BOŽIČNIH DEKORACIJ PO 
PRINCIPU PONOVNE UPORABE, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

12
17.00

SREČANJE KRVODAJALCEV IZ NOVE 
CERKVE, Pr‘ Mark v Novi Cerkvi
KO RK Nova Cerkev

14
16.30

ODPRTJE BOŽIČNEGA VOJNIKA: 
GODBA NA PIHALA NOVA CERKEV, 
na prizorišču Božičnega Vojnik
TD Vojnik, Občina Vojnik

14
18.00

KONCERT OB ODPRTJU BOŽIČNEGA 
VOJNIKA: PRIFARSKI MUZIKANTI Z 
GOSTI, telovadnica OŠ  Vojnik
TD Vojnik, Občina Vojnik

16
17.00

LUTKOVNA PREDSTAVA 
»PRAVLJIČJE PRIGODE IZ GOZDA«,
v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

December

25
17.00

PRAVLJIČNO DOŽIVLJANJE IN 
USTVARJANJE, v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

27
12.00–17.00

REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA 
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
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Skriti
zakladi na    
 gradu Lindek
                                                          

 

Z gradovi 
je močno povezana 
preteklost naše dežele, zato ni 
čudno, da se je v ljudski domišljiji 
spletlo toliko zgodb o gradovih in o 
zakladih, ki so se skrivali v grajskih 
sobanah in kleteh.  
 
Največ gradov je nastajalo od 
11. stoletja dalje, to je v času 
fevdalizma, in so služili predvsem 
v obrambne namene. Po podatkih 
zgodovinarja Janka Orožna je 
bilo na področju savinjske mejne 
grofije s sedežem v Celju več kot 
100 gradov, ki so bili postavljeni 
na vzpetinah ali težko dostopnih 
krajih in so danes večinoma vsi 
v ruševinah. Tudi Lindeški grad, 
žal danes v ruševinah, je odigral v 
zgodovini pomembno obrambno 
vlogo, saj je bil postavljen na 
skalnati vzpetini na severu Celjske 
kotline nad tedaj zelo pomembno 
rimsko cesto med Celeio in Petovio. 

Zgodbe o skrivnih zakladih na 
lindeškem gradu sta mi v otroštvu 
pripovedovala Očakov Anzek z 
Dednega Vrha in Konačekova 
Anica iz Stražice, še več je pa o tem 
napisal zgodovinar Janko Orožen 
v svoji knjigi »Gradovi in graščine 
v narodnem izročilu« iz leta 1936. 
Med vsemi zgodbami o skritih 
zakladih v grajskih kleteh, ki jih 

čuvajo lepe 
deklice in škrati, 

o zlatem kipu 
teleta, ki so ga še 

nedavno na vso moč 
zaman iskali nekateri 

posamezniki …, mi je ostala v 
spominu poučna zgodba o »Skrinji 

z zlatniki«. 
  
Pod skalnato goro, na kateri je stal 
mogočni grad Lindek z visokim 
stolpom in mnogimi poslopji, je v 
zavetju visokih dreves samevalo 
nekaj bornih kmetij s strmimi 
njivami in pašniki. Ko je v deželo 
prišla pomlad, so ljudje pridno 
pripravili motike in pluge, da bi 
obdelali vsak, še tako majhen košček 
borne zemlje, ki je bila pomešana s 
kosi kamenja in peska.  
Nekoč sta oče Jurec, tlačan lindeške 
gospode, in njegov sin prekopavala 
njivo tik pod gradom. Sin, ki je 
kopal nekaj korakov od ostarelega 
očeta, je s svojo motiko zadel v 
nekaj trdega. Pomislil je, da je to 
morda večji kamen, zato je udaril še 
močneje. Toda to ni bil kamen, pred 
sabo je zagledal nekaj podobnega 
skrinji. Pokleknil je in s težavo 
odprl pokrov od dobro zarjavele 
skrinje, v kateri je bilo do vrha 
polno zlatnikov, ki so se v sončnih 
žarkih močno lesketali. Oče Jurec, 
ki je bil nekoliko oddaljen, tega ni 
videl. Sina so zlatniki mikali, a ni 
vedel, kako bi jih skril, da jih oče ne 
bi videl. Premišljal je in premišljal, 
kam bi očeta poslal, da bi jih lahko 
sam pograbil. Pa mu je padlo na 
pamet in je očeta poslal domov po 
malico z izgovorom, da bo ta čas 

kar sam kopal trdo zemljo. Komaj 
se je oče Jurec umaknil od roba 
njive, je sin pograbil zlatnike in si 
jih začel basati v žepe, v klobuk, za 
srajco in v rokave. Vseh zlatnikov iz 
skrinje mu ni uspelo pospraviti, zato 
je razmišljal, kaj storiti s skrinjo in 
preostalimi zlatniki. Zgrabil jo je in 
jo nameraval zvleči na skriven kraj. 
V tistem trenutku pa se je pred njim 
pojavila deklica v belem, ga zgrabila 
za vrat in ga prekucnila tako, da 
so se vsi zlatniki razsipali naokoli. 
Nekaj časa ga je premetavala po 
grmovju in ga vrgla čez skale v 
globoko brezno. Ko je nesrečnik v 
globeli že izpustil dušo, je zadonel 
pod gradom gromek glas:»Oj, ti 
nesrečni sin, ne samo tebi, tudi 
očetu so bili namenjeni zlatniki. 
Lahko bi postal najbogatejši človek 
daleč naokoli, če jih ne bi zavidal 
lastnemu očetu. Tako pa naj čakajo 
tistega, ki bo boljši od tebe!« 
  
Mnogo je zanimivih pripovedk o 
skritih grajskih zakladih, ki so jih 
videli le povabljeni pastirčki in so 
si jih ogledovali v spremstvu lepih 
deklic ali škratov. Pravijo, da je 
en sam dan, preživet ob grajskih 
zakladih, trajal tako dolgo, da se je 
pastirčku po izhodu iz gradu zunaj 
vse spremenilo in tudi sam se je 
postaral za nekaj let. 
Razen redkih izjem bodo gradovi 
v nekaj desetletjih izginili in z 
njimi tudi bogato ljudsko izročilo 
o grajskih zgodbah, ki so 
zaznamovale lep kos naše 
zgodovine. 
  

Tekst in grafika: Jože Žlaus


