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Dobrodošlica šolarjem
Le kaj bi šola brez vas 
Pomahajmo poletju in počitnicam in pozdravimo 

novo šolsko leto. Med počitnicami je bilo lepo, ampak 
lepo je tudi v šoli. Šolske klopi že čakajo uka željne in 
hodniki igrive in razposajene glave. Srečanje sošolcev, 
prijateljev, skrite ljubezni … Medse bomo sprejeli tudi 
prvošolčke. Letos jih bo na Osnovni šoli Antona Bezen-
ška Frankolovo 16. 

Prvošolci OŠ Vojnik POŠ Socka z Majo Kovačič

Prvošolci OŠ Frankolovo z Bredo Kočevar in Iztokom Migličem
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Želimo jim dobrodošlico: 
Bo igra, bo smeh, bodo iskrice v očeh, 
bo prva petica in prva enica, 
bo vsega preveč in bo učenje odveč... 
Ampak – v šoli vam bo lepo, bo igrivo in toplo. 

Le kaj bi šola brez vas – je prazna, je pusta – zato z ve-
seljem čakamo na vas. 

 
 Marjana Šoš, ravnateljica Osnovne šole
 Antona Bezenška Frankolovo s kolektivom
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Beseda urednice
Jesenska čarovnija

Spoštovane bralke, cenjeni bralci Ogledala!
Če bi mi v preteklosti nekdo dejal, da bom svoj prvi 

uvodnik v glasilu pisala z žalostnimi in grenkimi občut-
ki, mu zagotovo ne bi verjela. Ob pisanju prvih stav-
kov v vlogi urednice tiskanega glasila se mi je zgodi-
lo ravno to. Moje misli tavajo, saj se mi vseskozi pred 
očmi pojavlja nasmejana podoba dolgoletnega ure-
dnika Jureta Vovka. Članice uredniškega odbora smo 
Juretu za zadnjo sejo pripravljale presenečenje – knji-
žico uredniških utrinkov, nekaterih uvodnikov in bese-
de zahvale vseh nas. Življenjska usoda je žal hotela, da 
smo knjižico prinesle k njegovemu zadnjemu počitku. 
V tej številki zato uvodoma namenjamo misli in zah-
vale za požrtvovalno delo in doprinos k uresničevanju 
poslanstva glasila kot tudi spletnega portala spoštova-
nemu Juretu Vovku. Zaključek življenjske poti je vedno 
znova težko razumeti. Usoda gre svojo pot. Tisti petek, 
24. julija, je pričel veljati sklep o imenovanju novih od-
govornih urednic in tistega dne je Jure za vedno odšel. 
Kot da bi čakal … S hvaležnostjo v srcu bomo ohranjali 
spomin nanj. 

Z Leo Sreš, novo odgovorno urednico spletnega me-
dija, se bova po najboljših močeh trudili, da nadalju-
jeva dobro tlakovano pot. Imava izkušnje, znanje in 
energijo. Hvala vsem, ki ste nama zaupali to odgovor-
no delo. In hvala vsem, bralcem in piscem, da boste 
tudi v prihodnje pomagali soustvarjati glasilo in sple-
tni medij. 

Poletni prispevki se s to številko počasi poslavljajo, 
vrata so se na široko odprla jesensko obarvanim do-
godkom. Prispevki o klopotcu, ki krasi Vojnik, o novem 
Domu svetega Jerneja, športnih uspehih, letošnjih 
nagrajencih, aktualnih projektih in aktivnih društvih, o 
zlatomašniku misijonarju, Mikovi 25-letnici in še mno-
gi drugi so to številko še dodatno popestrili. 

Uživajte ob branju našega Ogledala, užijte darove in 
mnoge čarovnije jeseni. 

Vse dobro do naslednjič, 
 Tjaša Podergajs 
 odgovorna urednica

Glasilo občine Vojnik

Kolofon
Prispevke s fotografijami, navedbo avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo številko Ogledala pričakujemo do po-
nedeljka, 16. novembra 2015, v elektronski obliki (na zgoščenki, US-
B-ključu) ali po e-pošti na naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com. Izid 
108. številke bo v petek, 11. decembra 2015. 
 
Članke, prejete po 16. novembru 2015, bomo objavili v okviru mož-
nosti. Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in iz-
bora fotografij po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov od-
govarja avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik

Odgovorna urednica: Tjaša Podergajs

Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop, Lea Sreš,
Lidija Eler-Jazbinšek in Andreja Cigelšek

Trženje oglasov: Andreja Cigelšek

Jezikovni pregled: Barbara Skralovnik

Naslovna fotografija: klopotec v naselju Male Dole

Foto: Matjaž Jambriško

Prelom in priprava za tisk: Grafika Zlatečan, d. o. o.

Glasilo izhaja v nakladi 3.500 izvodov in je brezplačno.
Nadaljevanje na 70. strani.
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Županova beseda

Za nami so počitnice in upam, da ste jih prijetno pre-
živeli in si nabrali moči za jesen. Meni je jesen najlepša, 
ker oberemo sadove, ki jih ponudi narava in so tudi sad 
našega dela. Pred dopusti smo imeli sejo občinskega 
sveta, na kateri smo obravnavali polletno poročilo in 
sprejeli rebalans za leto 2015. 

Glavni vzroki za rebalans so: 
– zmanjšanje sredstev s strani države tako pri glavari-

ni kot tudi pri sredstvih za investicije; 
– izvajanje določenih projektov, ki jih je bilo treba 

pravilno umestiti v proračun. Najprej gre za sanacijo 
plazu Lemberg, kjer so dela zaključena. Na Ministrstvu 
za okolje in prostor smo pridobili sredstva za sanacijo 
plazu, nekaj pa smo jih dodali iz proračuna in vsaj del-
no sanirali tudi del ceste. Verjamem, da je s tem zago-
tovljena varnost naših krajanov, ki živijo pod gradom, 
in varnejša pot po cesti do gradu. Projekt IPA (gasilska 
oprema) je v polnem teku in v rebalansu smo morali 
poskrbeti za likvidnost našega partnerja Gasilske zve-
ze Vojnik - Dobrna. Kljub nižjim sredstvom iz 23. člena 
smo se odločili, da v letu 2015 izvedemo projekt izgra-
dnje druge faze kanalizacije Frankolovo. Dela so stekla, 
zato vas prosim za potrpežljivost zaradi zapore ceste 
v času del. Dokončanje del je predvideno v roku treh 
mesecev. Izbran je tudi izvajalec za ureditev parka in 
ceste do igrišča na Frankolovem. Podjetje VOC je dela 
začelo v začetku septembra. V proračunu pa je bilo tre-
ba povečati sredstva za socialne transferje in za dokon-
čanje prostorskega načrta. 

V Vojniku se je začela investicija za ureditev kanalizi-
ranega potoka in ločitve fekalne in meteorne kanaliza-
cije na relaciji »suhi zadrževalnik Tomaž–struga Hudi-
nje«. Gre za velik poseg, ki ga izvaja Nivo eko v sklopu 
protipoplavnih ukrepov, ki jih financira Ministrstvo za 
okolje in prostor. Investicija je vredna skoraj pol milijo-
nov evrov in je ključna za poplavno varnost trga Vojni-
ka ter ločuje tudi fekalno in meteorno kanalizacijo. V 
času del so predvidene zapore cest, tako da bo promet 
oviran, vendar bomo skupaj z izvajalcem poskrbeli za 
čim krajše motnje in ustrezno informiranje o obvozih. 
Ovirani bodo tudi dostopi do zdravstvenega doma, 
Špesovega doma, šole in vrtca v Vojniku. 

Dokončana je investicija vodovoda Tomaž in preda-
na uporabi, prav tako kanalizacija Arclin, odsek Vrečko. 
Kupili smo zemljišče za centrom KZ v obsegu 4500 m2, 
ki nam bo služilo za razvoj kraja. Na javnem razpisu 
smo izbrali izvajalca asfaltiranja – najugodnejše je bilo 
podjetje VOC, tako da bodo dela na tem področju lah-
ko stekla. Režijski odbori in KS pridno delajo na prip-
ravi tras, narejene pa so tudi odmere cest, predvide-
nih za asfaltiranje. Izveden je bil razpis za subvencije v 
kmetijstvu, kjer je bil letos zelo velik interes in so zato 
subvencionirani zneski nekoliko nižji kot lani, čeprav 
ostaja skupna vrednost razpisanih sredstev enaka. 

Uspeh ni ključ do sreče, sreča je ključ do uspeha.
Če imate radi, kar počnete, boste uspešni.
(Albert Sweitzer)

Branko Petre, župan
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Seveda se odpirajo nove, nedokončane naloge – 
pločnik v Vojniku še nima soglasja direkcije za ceste, 
pripravlja se idejna zasnova kanalizacijskega omrežja, 
vezanega na ČN Nova Cerkev, kjer sodelujemo z obči-
no Dobrna in izvajalcem VO-KA; v projektu obnove tr-
škega jedra Vojnik sodelujemo v skupini občin in upa-
mo, da pridobimo dodatna sredstva; na stavbi v Novi 
Cerkvi 22 izvajamo prizidek, lovsko-ribiški center, za 
katerega pripravljamo projekt itd. Dela in volje nam 
nikakor ne zmanjka. Upajmo, da bo na razpolago tudi 
denar. 

V prejšnji številki se je kot odgovorni urednik od bral-
cev poslovil Jure Vovk, v poletnih dneh pa se je od nas 
za vedno poslovil tudi kot naš sokrajan. Jure, hvala ti 
za vse, počivaj v miru. Novima urednicama Tjaši Poder-
gajs in Lei Sreš pa iskrene čestitke ob imenovanju z že-
ljo po uspešnem delu in dobrih »Ogledalih«, tiskanih 
in spletnih, tudi v prihodnje. 

Začelo se je novo šolsko leto. Vsem učencem, dija-
kom in učiteljem želim uspešno delo. Hkrati pa nas vse 
opominjam na večjo pozornost v prometu. Zavedajmo 
se, da so na cesti tudi otroci in kolesarji, ki so zelo ran-
ljivi, zato je potrebna dodatna previdnost, predvsem 
voznikov. 

Pred nami je občinski praznik, ki bo 30. septembra v 
večnamenski dvorani v Vojniku. Pravijo, da je prazno-
vanje najlepše po dobro opravljenem delu in da je to 
priložnost za druženje z vsemi, ki so pri tem sodelova-
li. Zato vas vse iskreno povabim na to prireditev, kjer 
bomo podelili tudi letošnja občinska priznanja. Ponos-
ni smo na naše dosežke in na naše ljudi, ki s svojim de-
lom, požrtvovalnostjo, nesebičnostjo, s čutom za dob-
ro in sočloveka ustvarjajo visok nivo kvalitete življenja 
v naši občini. Zahvalili se bomo tem plemenitim lju-
dem, ki živijo za več kot le zase. Prireditev pa bo tudi 
lep kulturni dogodek, ki ga bo pripravila Godba na pi-
hala Nova Cerkev. 

Vabljeni!

 Vaš župan Branko Petre

OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ) predpisuje Zakon o stavbnih zemljiščih 
(Ur. l. RS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in 24/92, 29/95, 
44/97 – v nadaljnjem besedilu Zakon o stavbnih 
zemljiščih) in Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Ur. l. RS 123/200, 29/2001).

Občine smo na začetku leta prejele poziv pristoj-
nega ministrstva, da je za pripravo baze podat-
kov, ki so potrebni za odmero NUSZ, treba izhajati 
iz uradnih evidenc, kar pomeni, da se uporabljajo 
katastrski oz. registrski podatki, ki jih vodi Geo-
detska uprava RS (GURS).

Na podlagi analize, ki smo jo pripravili, ugo-
tavljamo, da so površine pri velikem številu 
zavezancev v naši občini precej večje, kot so 
jih sami zavezanci ob popisu leta 1999 prija-
vili. Zavezanci so sicer bili dolžni vsako spre-
membo površin javiti občini, vendar večina 
tega ni storila. Za veliko zavezancev bodo tako 
letošnje položnice višje, kar je posledica zaje-
ma uradnih podatkov o neto površinah objek-
ta, ki jih vodi Geodetska uprava RS.

Položnice izdaja Finančna uprava RS. Letoš-
nje položnice bodo izdane predvidoma v ok-
tobru oz. v začetku novembra.

 Jelka Gregorc

Pojasnila 

v zvezi z odmero nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča 

(NUSZ) v skladu z zakonodajo in 

občinskim odlokom



V petek, 24. julija 
2015, se je za vedno 
ustavilo srce Jureta 
Vovka, dolgoletnega 
odgovornega uredni-
ka občinskega glasila 
Ogledalo in spletne-
ga portala za Občino 
Vojnik – Moja obči-
na. Mnogi smo vede-
li, da bolezen naje-
da njegovo zdravje, a 
trdno verjeli, da ji us-
pešno kljubuje, saj je 
dobesedno do svoje-
ga zadnjega dne še 
opravljal uredniško 
funkcijo. 

 Jure je vlogo odgovornega urednika nastopil aprila 
2008. V prvem uvodniku je zapisal, da upa, da bo us-
pešno nadaljeval delo urejanja in izdajanja glasila. Se-
dem let je temu cilju zvesto sledil in uspešno ter od-
govorno urednikoval tiskanemu glasilu, kasneje tudi 
spletnemu mediju. Imel je vizijo in odločnost za to 
poslanstvo. Znal je prisluhniti in sodelovati. Njegova 
lokalna pripadnost, izkušnje, znanja s področja komu-
niciranja in oblikovanja so pripomogli, da je ustvarjal 
aktualno in zanimivo glasilo, ki je ves čas pridobivalo 
kvaliteto in bilo deležno neprimerljivo več pohval kot 
kritik. Zavedal se je tega in v zadnji, 106. številki tudi 
takole zapisal: »Takega izdelka me ni strah dati nove-
mu uredniku v roke.« S svojo prisotnostjo na mnogih 
dogodkih, zapisano besedo in fotografijami je ustvar-
jal dragoceno kroniko življenja v naših krajih. Pod nje-
govo uredniško roko je nastalo 41 številk. V letošnji ju-
nijski številki Ogledala se je poslovil le kot urednik, žal 
pa je bilo to tudi zadnje slovo od vseh nas, ustvarjalcev 
in bralcev »njegovega« glasila. 

Nemalo izdaj glasila je preseglo predviden obseg 
strani, saj je v svojih uredniških utrinkih znal k pisa-
nju spodbuditi občane, društva, organizacije, občinske 
službe. 

Nekaj izbranih urednikovih misli: 
»Hvala vsem soustvarjalcem Ogledala, društvom in 

njihovim piscem, da smo pripravili številko, ki je lahko 
v ponos naši občini.« 

»Delo je pogojeno z vizijo, odločnostjo, veseljem in 
odgovornostjo. Vse je prepleteno.« 

»Lepo je biti urednik, če imaš na razpolago toliko pri-
spevkov, kolikor jih imam jaz in cel uredniški odbor.« 

»Vseskozi si želim, da postane glasilo vaš časopis, da 

Juretu v spomin ste pri njegovem nastajanju neposredni in soustvarjal-
ni in da vsaj vsaka druga vrstica prihaja izpod peresa 
vaših rok in je plod vaših lastnih misli.« 

»Na koncu koncev pa niti ni pomembno, kako to po-
vemo ali kdaj to povemo, pomembno je le, da ni pre-
pozno.«  

 
Juretove besede so z Ogledalom prihajale v vsak dom 

vojniške občine. Veliko nam je povedal in zapisal. Spo-
min na vse njegovo delo je naša skupna dediščina, za 
kar mu izražamo veliko hvaležnost in našo zahvalo: 

Branko Petre, župan Občine Vojnik: 
Z Juretom sem se spoznal v času, ko sem bil svetnik 

v občinskem svetu, on pa urednik Ogledala. Takoj me je 
presenetila njegova pripravljenost biti na čim več pri-
reditvah, sestankih in drugih dogodkih v kraju in poča-
si je s svojim fotoaparatom postal skoraj nepogrešljiv. 
Njegova pripravljenost žrtvovati svoj prosti čas, da bo 
čim bolj sledil dogodkom in bo lahko Ogledalo naredil 
aktualno, je občudovanja vredna. Ko se je iz tiskanega 
časopisa Ogledalo razširilo tudi na spletni medij, je to 
vzel kot izziv, ne glede na to, da je to pomenilo več dela 
za računalnikom. Občudoval sem ga, kako je bil akti-
ven in kako se je veselil, ko so meritve obiskanosti sple-
tne strani pokazale, da smo med najbolj branimi v Slo-
veniji. Ko sem postal župan, se je najino sodelovanje še 
okrepilo in je bilo ves čas na visokem nivoju. Najbolj pa 
me je o svoji zavzetosti prepričal, ko je za zadnjo števil-
ko Ogledala prišel celo predčasno iz bolnišnice, da je 
številka pravočasno odšla v tiskarno. Ko mi je po izidu 
sporočil, da zaradi zdravja ne more več opravljati dela 
odgovornega urednika, mi je bilo zelo težko. 

Jure, tvoje slovo je bilo nepričakovano, vendar je delo 
na področju Ogledala trajno, saj je to tudi svojevrstna 
kronika naše občine in dela naših ljudi. Počivaj v miru. 

  
Mojca Skale, direktorica občinske uprave Občine 

Vojnik:  
Kakor galebi in valovi se sestajamo, galebi odlete, va-

lovi se razprše in mi se razhajamo. Sredi poletja smo se 
razšli. Sprva smo verjeli, da boste ostali vsaj član ure-
dniškega odbora. Vendar vam tudi tega bolezen ni do-
pustila. Toda upali smo, da se bomo še srečali. Še tisti 
dan, ko ste nas za vedno zapustili, sva se poslovila z 
besedami: »Se vidimo!« Jure, vaše urednikovanje je od-
ražalo veliko voljo, da ustvarjate odlično glasilo za ob-
čane naše občine. Ogledalo je bilo zadnjih sedem let 
ogledalo vašega strokovnega dela in dela uredniškega 
odbora, ki ste ga uspešno vključevali v aktivnosti. Hva-
la vam za zelo dobro sodelovanje z občino ter priso-
tnost na prireditvah in dogodkih. Hvala vam za Ogle-
dalo in spletni medij mojaobcina.si/vojnik, ki sta nam 
v ponos glede komuniciranja z našimi občani in drugo 
zainteresirano javnostjo.  
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Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik v man-
datnem obdobju 1994–2014: 

Moj spomin nanj najprej zariše naslednje: Človek, 
poln volje in pripravljenosti, človek, poln različnosti in 
izkušenj. 

Ob službi je hitro našel svoje poslanstvo tako v občin-
skem svetu, kasneje ob urejanju Ogledala in tudi sple-
tnega medija. To je dajalo smisel njegovemu življenju 
in zapolnjevalo praznino, ki jo lahko pusti upokojitev. 
Bil je neverjetno predan temu poslanstvu in ni mu bilo 
žal časa, da je bil prisoten skoraj na vsaki prireditvi v 
občini. Tako sva se neverjetno veliko srečevala in najini 
obiski dogodkov so na poseben način spodbujali ljudi 
in to hvaležnost za najino prisotnost so velikokrat tudi 
javno izrekli. Na »začetku« občine smo mnogi bili »ze-
lenci«. On nas je vodil s svojimi izkušnjami in znanjem. 
Preudarno je opozarjal in svetoval ter bil pri tem tak-
ten. Majhen kotiček z računalnikom v njegovi domači 
hiši je bil prostor, iz katerega so informacije deževale v 
javnost. Po njegovi zaslugi je bila občina prva v Slove-
niji, ki je imela svoj t. i. spletni časopis. Večkrat je prišel 
k meni in veselo izjavil: »Spet se je povečal obisk sple-
tnega časopisa!« Pa spet in spet. 

Kaj je presekalo njegovo železno voljo, ne bomo ni-
koli vedeli. Vemo pa in zavedali se bomo tudi v prihod-
nje, da smo izgubili človeka, ki je čas in znanje podarjal 
drugim. Ostale so še mnoge najine majhne skrivnosti 
in neznanke, ostale so tudi medsebojne spodbude. Te 
naj ostanejo v globini src in spominov! 

Andreja Stopar, predsednica Združenja borcev za 
vrednote NOB Vojnik - Dobrna: 

Kako se posloviti od tebe, dragi prijatelj? Celih 32 let 
si živel in delal na Frankolovem. Bil si član več društev, 
pomagal si po svojih močeh, če so te prosili. Ljudje so ti 
zaupali, s tvojo pomočjo je bila uresničena marsikate-
ra ideja, na primer vodovod. Tudi svetnik v občinskem 
svetu si bil. Tvoje sodelovanje v Svetu KS Frankolovo 
je bilo zelo dobrodošlo, zato so te spoštovali in ceni-
li. Srečala sva se, ko si pripravljal fotografije za Ogle-
dalo. Na začetku tvojega urednikovanja so se nekateri 
bali, kako boš opravil to nalogo, saj nisi nikoli skrival, 
da leži tvoje srce »na levi«. Vendar je iz vsebine posa-
meznega časopisa mogoče potrditi, da tvoje osebno 
prepričanje ni vplivalo na izbor člankov. Več let si bil 
tudi predsednik Krajevne organizacije Združenja bor-
cev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Franko-
lovo. V upravnem odboru združenja smo ti zaupali. Bil 
si mož beseda. Kdor živi v spominu drugih, ni mrtev. 

  
Dušan Horvat, predsednik Sveta KS Frankolovo: 
Jure se je pred več kot tridesetimi leti priselil na 

Frankolovo na Medvedovo domačijo v Dol pod Goj-
ko. Kmalu se je vključil v družbenopolitično življenje 
kraja in tako spoznaval ljudi ter njihov način razmišlja-
nja. Vedno je bil prijeten sogovornik, konstruktiven, 
nevsiljiv, velikokrat kritičen, vendar nikoli žaljiv. Svoje 
znanje, vztrajnost, pripadnost in zanesljivost, ki so ga 
spremljali v življenju, je prav gotovo dokazal z vlogo 
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glavnega urednika občinskega glasila Ogledalo. Hva-
la mu. 

Vinogradniško društvo Vojnik in Društvo upoko-
jencev Vojnik: 

Jureta Vovka smo člani Vinogradniškega društva ter 
Društva upokojencev Vojnik spoznali, ko je začel ure-
jati občinsko glasilo Ogledalo. Strpno in zavzeto je ob-
javljal naše prispevke o tem, kaj se v društvih dogaja. 
Redno je obiskoval društvene prireditve in jih fotogra-
firal. Bil je prepričan, da dobra fotografija lahko nado-
mesti še tako obširno besedilo.  Jure je bil neutruden 
kronist dogajanj v kraju. Vojniški upokojenci smo mu 
še posebej hvaležni, ko je ob 60-letnici obstoja društva 
na sodoben način uredil zbornik. Tudi v društvu vino-
gradnikov je njegov prispevek k uspešnemu delu velik. 
Poleg rednega objavljanja prispevkov je bil tudi soure-
dnik Zbornika ob 10. obletnici delovanja društva. Z iz-
jemnim veseljem je uredil veliko fotografsko razstavo 
– 140 fotografij na panojih je prikazovalo delo in pri-
zadevanje vinogradnikov. Razstava je bila postavljena 
v domači občini, gostovala je tudi zunaj nje in povsod 
doživela lep odmev. S svojim mirnim značajem je med 
nami užival velik ugled. S hvaležnostjo se ga bomo 
spominjali. 

  
Uredniški odbor Ogledala je pod Juretovim vod-

stvom složno dihal. Delati z njim je bilo resnično prijet-
no, ob številnih nalogah je vedno našel primeren čas 
za kakšno duhovito šalo in našim sestankom dodal pri-
ljubljeno noto sproščenosti. Članice uredniškega od-
bora Ogledala smo se mu ob predaji uredniške funkci-
je želele zahvaliti takole: 
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Hvala za razumevanje, spoštovanje in kreativnost. 
Ustvarjal si aktualno in zanimivo glasilo. Ogledalo je s 
tvojo veliko pomočjo beležilo kronologijo dogajanja v 
naši občini in ohranjalo svojo pristnost ter uresničeva-
lo vizijo prvih snovalcev.
(Tjaša Podergajs) 

Hvala, da si s svojo prisotnostjo na dogodkih, zapisa-
no besedo in fotografijami mnogim dogodkom v na-
ših krajih vtisnil pečat večnosti.
(Lidija Eler Jazbinšek) 

Vsaka pot se začne s prvim korakom in prav nobena 
ni osamljena.
(Andreja Cigelšek) 

Ti si človek, ki zna prisluhniti, pomagati, sodelovati in 
hkrati utemeljiti svoj pogled in prepričanje na obrav-
navano temo. Delo v uredniškem odboru pod tvojim 
urednikovanjem je bilo prav zaradi navedenih lastnos-
ti ustvarjalno in prijetno, saj si vedno upošteval mne-
nje drugih, držal besedo in nas člane odbora vodil do 
izida vsake  naslednje številke Ogledala. Jure, hvala. 
(Lea Sreš) 

Imel si zelooo težko nalogo. Voditi »babji kolektiv« ni-
koli ni lahko, sploh če si tako čuteča dušica, kot si ti, ki 
nežnejšemu spolu težko reče ne. Hvala, ker si nas pre-
našal, hvala, ker si nam znal prisluhniti in koordinirati 
ter nagraditi naše misli, hvala, ker si tako potrpežljivo 
čakal na besedila. Hvala, ker si bil ti! Zelo te bomo po-
grešale!
(Rozmari Petek) 

Z dušo in telesom si bil predan Ogledalu. Nikoli nisi 
»stokal« o svojih težavah, tudi ne, da te delo preobre-
menjuje. Bil si prisoten na mnogih dogodkih, neod-
visno od ure in dneva, jih ujel v fotoaparat in v letih 
urednikovanja ustvaril obsežen foto arhiv. Vedno si bil 
odprt za mnenja in predloge članic uredniškega odbo-
ra in drugih tvorcev našega glasila. Na sejah si bil kon-
struktiven. Nisi skoparil s pohvalami, ko smo kaj dob-
ro naredile. S tvojo pomočjo je Občina Vojnik postala 
»paradni konj« pri uvedbi spletnih novic preko portala 
Mojaobcina.si. To je bil velik projekt, za katerega je bilo 
treba dovolj poguma in pripravljenosti. Hvali ti.
(Sonja Jakop) 

 Sonja Jakop in Tjaša Podergajs 

www.mojaobcina.si/vojnik
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Proizvodnja Mikroventa bo v Vojniku sedaj potekala 
serijsko, naredili bodo sto tisoč kosov letno in jih pro-
dali tudi Kitajcem.

Ko po četrt stoletja obstoja pogledamo Mikovo proi-
zvodnjo (zadnja leta nam je blizu, saj so se iz Celja pre-
selili v Vojnik), je napredek več kot očiten. Ustanovitelj 
Franci Pliberšek je namreč leta 1990 ustanovil podjetje 
za prodajo ladijskega poda in letvic za okvirjanje slik (v 
tem času jih je prodal 11 milijonov metrov, kar je ena-
ko dolžini poti do Šanghaja), sedaj pa na področju lo-
kalnih prezračevalnih sistemov postajajo vodilni igra-
lec ne samo doma, temveč tudi v svetu. Prvi kontejner, 
naložen s sistemom Mikrovent, ki omogoča prezrače-
vanje pri zaprtem oknu (ni toplotnih izgub), je že krenil 
proti Kitajski, dogovarjajo pa se tudi za posle v moder-
nih turističnih krajih. 

Pliberšek sicer ugotavlja, da se navadnih oken ne 
splača prodajati drugje kot v oddaljenosti 350 kilo-
metrov od doma. Povsem drugače pa je, če prodajaš 
nadstandard. »V Ameriki se dogovarjamo za obnovo 
hotelov v Vegasu in za vgradnjo našega stavbnega po-
hištva v novem hotelu v Seatllu (blizu tovarne letal Bo-
eing). Pogovarjamo se tudi z Iranom in nastopamo v 
državah nekdanje Sovjetske zveze,« našteva Pliberšek, 
ki je že leta 2006 sklenil velik posel v tujini. Takrat so na 
otoku Anguilla opremili hotelski kompleks. »Tja je šlo 
preko 54 kontejnerjev, posel je bil vreden več kot 5 mi-
lijonov evrov. Hotelske sobe so izredno drage, nočitev 
stane več kot 1400 dolarjev. To so stvari, ki se splačajo. 
Za nižje kategorije hotelov lahko okna vgradijo lokal-
ni delavci. Mi delamo le tisto, kar domačini ne znajo.« 

Ob tem Pliberšek računa, da bodo s serijsko proizvo-
dnjo Mikroventa delež prodaje na tujih trgih še pove-
čali. Sedaj so namreč letno lahko naredili le 12 tisoč sis-
temov Mikrovent, po novem pa jih bodo lahko naredili 
sto tisoč kosov letno. Prihodki naj bi se jim v tem letu 

Z odprtjem Razvojnega centra so, kot pravijo, presegli 
standarde proizvodnje stavbnega pohištva in prešli v 
podjetje, ki z lastnim znanjem dviguje kakovost bivanja.

Z Mikovimi letvicami do Šanghaja
iz 19 milijonov evrov povzpeli na 20 milijonov, »izvoza 
bo med 35 in 40 odstotkov. To je dobrih 15 odstotkov 
več kot lani,« dodaja Pliberšek. Patent Mikrovent so ob 
tem zaščitili že v 180 državah sveta, kljub vsemu pa se 
zavedajo, da bodo v bolj oddaljenih krajih svoj know-
-how sčasoma morali prodati, sicer jim ga bodo kmalu 
kopirali. 

Premosorazmerno napredku podjetja ne sledi tudi 
dobiček, ki se vrti okoli 250 tisoč evrov letno. Nekaj za-
radi splošne gradbene krize, »saj od Portoroža do Mu-
rske Sobote ni videti žerjava,« nekaj pa zato, ker veliko 
vlagajo v razvoj in ker je podjetje družbeno zelo da-
režljivo. »Že pred leti smo si zadali cilj, da bi sodili med 
deset najbolj družbeno odgovornih podjetij v Slove-
niji. Več kot 20 let smo ponosni sponzor rokometnih 
ekip, nogometnega kluba, atletskih klubov. Že 15 let 
delamo razstave, podprli smo že več kot 145 umetni-
kov, tako domačih kot tujih, in marsikomu omogočili, 
da je odprl svojo prvo samostojno razstavo. Pomagali 
smo brezdomcem, varni hiši, marsikomu smo omogo-
čili topel dom, ko jih je doletela nesreča. Ponosni pa 
smo tudi na dejstvo, da že deset let na morje peljemo 
po 100 otrok. Tudi v teh časih, ko je denar težko zbrati,« 
poudarja Pliberšek. 

Z vsem tem podjetje Mik že zdaj uresničuje tisto, kar 
si je Evropa zadala kot cilj do leta 2050, dodaja sogo-
vornik. »Cilj Evrope je zeleno gospodarstvo, tj. upora-
ba recikliranih materialov. Pomeni dobre pogoje biva-
nja brez prepiha, hrupa. Poudarek je tudi na socialni 
noti, da bi bilo vsem dostopno šolstvo, zdravstvo. In 
vse to Mik počne že vsaj pet let. Mik namreč ne proi-
zvaja oken, ne izdeluje okvirjev, ne izdeluje Mikroven-
tov, temveč kreira boljše pogoje za bivanje v prostoru.« 
Ob tem poudari, da vsem ponosno povedo, da priha-
jajo iz Vojnika. »Vojnik ima najbolj energetsko varčne 
objekte. Stanovanja Vojniška gmajna porabijo 30 kilo-
vatnih ur na kvadratni meter, naša poslovna stavba še 
manj, 28. V Vojniku imamo najbolj energetsko varčen 
javni objekt v Sloveniji, to je Psihiatrična bolnišnica,« 
še opomni. 

Podjetje je ob svoji petindvajsetletnici, ki jo je prazno-
valo 19. junija, odprlo tudi razvojni center prof. dr. Pe-
tra Novaka. Načrtovali so sicer, da bi ob poslovni stavbi 
postavili pravi inštitut. »Ker so časi neprimerni, ga nis-
mo mogli zgraditi. Smo pa odprli razvojni center, poi-
menovan po mojem profesorju s fakultete, ki je idejni 
oče našega Mikroventa. V prihodnjih letih bo, verja-
mem, vseeno zrasel tudi inštitut z njegovim imenom, 
v katerem bomo še naprej razvijali nove produkte, raz-
vijali boljše pogoje bivanja,« še napoveduje Pliberšek. 

 
 Rozmari Petek 
 Foto: arhiv podjetja Mik
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Elektro Celje Energija je podpisal sporazum o sode-
lovanju pri odpustu dolgov, ki ga je pripravilo Ministr-
stvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti. V okviru sporazuma bo podjetje Elektro Celje 
Energija odpisalo dolgove, ki so nastali do konca 31. 
decembra 2013. 

»Zakon o odpisu dolgov najrevnejšim v podjetje Ele-
ktro Celje Energija pozdravljamo, zato smo se tudi 
odzvali povabilu Vlade Republike Slovenije, da pris-
topimo k sporazumu za odpis dolgov. Dnevno se sre-
čujemo z žalostnimi zgodbami naših odjemalcev in se 
zavedamo vse večje stiske ljudi. Tako je naša odločitev 
pristopa k odpisu korak, kjer lahko vsaj malo pomaga-
mo. Sistemska rešitev, ki jo je pripravilo Ministrstvo za 
socialno delo, družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti, pa nam bo pri tem še v dodatno v pomoč,« je po-
vedal direktor Elektra Celje Energija, mag. Mitja Terče. 

Za odpis dolgov lahko zaprosijo dolžniki Elektra Ce-
lje Energija, ki so bili kadar koli v obdobju od 1. janu-
arja do 30. junija 2015 prejemniki denarne socialne 
pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka, 
otroškega dodatka iz prvega oziroma drugega dohod-
kovnega razreda, otroškega dodatka v tretjem dohod-
kovnem razredu in je hkrati katera koli oseba nave-
dena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi 
prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka 
za veliko družino. 

Za enkraten odpis dolga bo mogoče zaprositi od 
3. avgusta do 31. oktobra 2015 na obrazcu za odpis 
dolga, ki je na voljo na spletnem mestu Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
www.paketpomoci.si, na centrih za socialno delo, na 

Elektro Celje Energija je podpisal sporazum 
o odpustu dolgov socialno najšibkejšim

sedežih in izpostavah Rdečega Križa Slovenije – Zveze 
Združenj, Slovenske Karitas in Zveze prijateljev mladi-
ne Slovenije. 

Dolžniki Elektra Celje Energija lahko vlogo za odpis 
dolga oddajo: 
• po pošti na naslov Elektro Celje Energija, Vrunčeva 

2a, 3000 Celje Kranj 
• po elektronski pošti na naslov info@ece.si ali 
• osebno v vseh poslovalnicah podjetja vsak delavnik 

od 8. do 15. ure 
• Poslovalnica Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
• Poslovalnica Velenje, Partizanska cesta 52a, 3320 Ve-

lenje 
• Poslovalnica Slovenj Gradec, Francetova cesta 12, 

2380 Slovenj Gradec 
• Poslovalnica Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško 

 
Vloga oziroma predlog za odpis dolga mora biti od-

dan/-a na ustreznem obrazcu. Obrazec natisnite in iz-
polnite. Pri izpolnjevanju vam lahko pomagajo tudi na 
vašem centru za socialno delo. Izpolnjen predlog lah-
ko upniku prinesete osebno ali pošljete po pošti. 

 
 Elektro Celje Energija d.o.o.

Pogrebna služba Raj obvešča

Pogrebna služba Raj je pri pregledu evidenc za 
pokopališča v Vojniku, Novi Cerkvi, na Frankolo-
vem in v Črešnjicah ugotovila, da pri nekaterih 
grobovih ni znan najemnik groba oziroma naje-
mnina zanje ni poravnana, čeprav so grobovi ure-
jeni.

Pogrebna služba Raj predlaga vsem, ki imate 
na navedenih pokopališčih grobove, a nimate 
veljavne najemne pogodbe ali plačane najemnine 
za grobni prostor, da se zglasite v njihovi pisarni 
na naslovu Arclin 21a ali pokličete na telefonsko 
številko 03/781 28 00 oz. 031 648 106. V 
nasprotnem primeru bo treba proti neplačnikom 
izvesti nadaljnje ukrepe, s čimer bodo slednji 
morali poravnati še dodatno nastale stroške. 

 
 Jana Pustek, prokuristka 
 Pogrebna služba Raj, d. o. o.

Ob takojšnjem 
plačilu priznamo 15%

popust
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Občinski svet Občine Vojnik je na 7. redni seji 23. ju-
lija 2015: 

– potrdil zapisnik 6. redne in 2. korespondenčne seje 
Občinskega sveta Občine Vojnik; 

– sprejel informacijo o izvrševanju proračuna Občine 
Vojnik za tekoče proračunsko obdobje od 1. 1. 2015 do 
30. 6. 2015; 

– sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik 
za leto 2015; 

– imenoval Albina Ojstrška v Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu; 

– imenoval naslednje predstavnike ustanovitelja v 
Svet zavoda vrtec Mavrica Vojnik: Karmen Korošec, Ire-
no Kraljič, Tanjo Golec Prevoršek; 

– imenoval naslednje člane Komisije za spremljanje 
strategije Občine Vojnik: Branka Petreta, Lidijo Eler Jaz-
binšek, Dušana Horvata, Ladislava Jezernika, Mojco 
Skale, Marjana Kovača, Jureta Ferleža in Amadeja Ba-
stla; 

– razrešil odgovornega urednika javnega glasila Ob-
čine Vojnik Jurija Vovka; 

– na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi in izda-
janju javnega glasila Občine Vojnik imenoval Tjašo 
Podergajs za odgovorno urednico občinskega glasila 
Ogledalo; 

– sprejel Sklep o imenovanju odgovorne urednice 
spletnega medija mojaobcina.si/vojnik. Za odgovorno 
urednico spletnega medija je imenoval Leo Sreš; 

– sprejel Spremembe in dopolnitve Odloka o ustano-
vitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik; 

– sprejel Spremembe in dopolnitve Odloka o pode-
ljevanju priznanj Občine Vojnik; 

– sprejel Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Ob-
čini Vojnik; 

– sprejel osnutek Statuta Občine Vojnik; 
– sprejel sklep, da se objavi Javni razpis za dodelitev 

neprofitnih stanovanj v najem za leta 2016–2018; 
– sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaga-

nja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vojnik za leto 2015; 

– sprejel sklep, da Občina Vojnik pristopi k podpisu 
Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov. Občinski svet 
Občine Vojnik pooblasti župana, da nadaljuje potreb-
ne aktivnosti; 

– se seznanil s poročilom o delu občinske uprave in 
poročilom o delu odborov in komisij. 

 

Julijska seja 
občinskega sveta

Glavni poudarki: 
 

Spremembe na področju zapuščenih vozil in statu-
ta občine 

Novost na področju kulture – priznanje za življenj-
sko delo 

Rebalans proračuna za leto 2015 

 

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Voj-
nik 

Z uveljavitvijo Zakona o pravilih cestnega prometa in 
Zakona o občinskem redarstvu je prišlo do sprememb 
v zvezi z nadzorom in ravnanjem z zapuščenimi vozili, 
zato je treba sprejeti Odlok o ravnanju z zapuščenimi 
vozili v Občini Vojnik. Nadzor nad zapuščenimi vozili 
opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče. S sprejetjem odloka bo redar-
ski in inšpekcijski službi dana podlaga za ukrepanje v 
primeru zapuščenih vozil. 

V Občini Vojnik je zaznati problematiko zapuščenih 
vozil, še posebej neregistriranih in velikokrat nevoznih. 
Takšna vozila zasedajo parkirišča, bodisi javna ali za-
sebna. O njih nas obveščajo tudi občani, ker zapušče-
na vozila zapolnijo parkirna mesta, ki bi bila sicer lahko 
uporabljena za vozila v prometu ali pa onesnažujejo in 
kvarijo videz gozdov in podeželja. 

 

Osnutek Statuta Občine Vojnik 
Občinski svet Občine Vojnik je leta 2011 sprejel Statut 

Občine Vojnik, s katerim je uredil organizacijo in delo-
vanje občine, njene naloge, oblikovanje in pristojnost 
občinskih organov, sodelovanje občanov pri spreje-
manju odločitev v občini, zagotavljanje javnih služb, 
premoženje in financiranje občine in druga vprašanja, 
ki so pomembna za delovanje občine. 

Tanja Golec Prevoršek
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Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za 
leto 2015 

Osnova za sprejem rebalansa je bil v januarju sprejet 
rebalans državnega proračuna, v katerem se je zmanj-
šala povprečnina na občana s 525 EUR na 500 EUR (po 
1. 7. 2015), prav tako so se zmanjšala sredstva za inve-
sticije po 21. členu Zakona o financiranju občin z 2 % 
primerne porabe na 1  % primerne porabe. Ti izraču-
ni so za občino pomenili približno 120.000 EUR manj 
prihodkov. Glede na to, da ministrstva niso izpeljala 
ukrepov, ki bi občinam omogočali posledično znižati 
odhodke, je v sredini julija 2015 državni zbor sprejel 
odločitev o povečanju povprečnine na 519 EUR. V reba-
lansu proračuna so se prihodki z naslova primerne po-
rabe kljub nižji povprečnini povečali (za 13.296 EUR), 
saj je porastlo število občanov (1. 1. 2014 je imela Ob-
čina Vojnik 8819 prebivalcev); primerna poraba se je s 
planiranih 4.794.953 EUR povečala na 4.778.149 EUR. 
Namenska sredstva za sofinanciranje investicije za iz-
gradnjo kanalizacije Frankolovo pa so se zaradi reba-
lansa državnega proračuna znižala z 98.585  EUR na 
44.547 EUR. Prihodke v rebalansu povečujejo tudi na-
menska sredstva s strani Ministrstva za okolje in pros-
tor v višini 233.000 EUR za sanacijo plazu v Lember-
gu, katerega sanacija oz. odhodek je planiran v višini 
302.000 EUR. 

Bistvena sprememba v tem rebalansu proračuna se 
nanaša na izvedbo projekta IPA, zaščita in reševanje 
(SLO–HR), kjer Občina Vojnik kot vodilni partner v pro-

Od sprejetja Statuta Občine Vojnik je bil Zakon o lo-
kalni samoupravi večkrat spremenjen, nazadnje letos, 
spremenili pa so se tudi drugi predpisi, ki vplivajo na 
delovanje občine. V novem osnutku Statuta Občine 
Vojnik je predlagana celovita, z zakonodajo usklajena 
ureditev organizacije in delovanja občine. 

Spremembe in dopolnitve Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Vojnik 

Občinski svet Občine Vojnik je obravnaval spremem-
be Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik; na-
našajo se na način izbora in podelitve priznanj. Na 
novo se določijo priznanja na področju kulture za ži-
vljenjsko delo. 

Priznanje na področju kulture za življenjsko delo se 
podeli na prireditvi ob kulturnem prazniku 8.  febru-
arju na podlagi poziva svetom krajevnih skupnosti, 
ki ga izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Občinski svet s sklepom določi enega 
prejemnika priznanja na področju kulture za življenj-
sko delo. Predloge za podelitev priznanja na podro-
čju kulture za življenjsko delo podajo sveti krajevnih 
skupnosti, ki predlog predhodno uskladijo s kulturni-
mi društvi v krajevni skupnosti. 

 Tanja Golec Prevoršek

V rebalansu proračuna so prihodki in odhodki v naslednji strukturi:

 SPREJET proračun za 2015 
v EUR 

REBALANS proračun za 2015 
v EUR v %

PRIHODKI skupaj 6.801.117 6.913.638 101,65

DAVČNI PRIHODKI 5.143.222 4.880.659 94,89

NEDAVČNI PRIHODKI 734.722 761.943 103,70

KAPITALSKI PRIHODKI 73.000 73.000 100,00

TRANSFERNI PRIHODKI 850.173 1.198.036 140,92

 SPREJET proračun za 2015 v 
EUR 

REBALANS proračun za 2015 
v EUR v %

ODHODKI skupaj 6.868.439 7.037.845 102,47

TEKOČI ODHODKI 2.395.442 2.582.916 107,83

TEKOČI TRANSFERI 2.587.477 2.588.496 100,04

INVESTICIJSKI ODHODKI 1.739.220 1.704.633 98,01

INVESTICIJSKI TRANSFERI 146.300 161.800 110,59



LO
KA

LN
A 

SK
U

PN
O

ST

1325. september 2015 | OgledalO 107/2015

Struktura odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih:
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  1 2 3 4 5 6

100 OBČINSKI SVET 149.986 126.347 52.752 126.933 100,5 1,81

200 NADZORNI ODBOR 2.517 2.600 713 2.600 100,0 0,04

300 ŽUPAN, PODŽUPAN 68.717 87.292 46.794 87.292 100,0 1,24

401 OBĆINSKA ZADEVA – SPLOŠNE ZADEVE 437.341 443.291 203.148 442.890 99,9 6,31

402 OBČINSKA UPRAVA – FINANCE 124.358 169.400 69.630 169.400 100,0 2,41

403
OBČINSKA UPRAVA – 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.140.150 2.741.953 1.138.998 2.751.713 100,4 39,20

404 OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA 1.328.207 1.776.176 341.442 1.714.136 96,5 24,42

405
OBČINSKA UPRAVA –  
UREJANJE PROSTORA

85.608 79.722 13.536 86.222 108,2 1,23

406
OBČINSKA UPRAVA –  
OBČINSKO PREMOŽENJE

157.582 227.700 20.273 258.200 113,4 3,68

407
OBČINSKA UPRAVA – POŽARNA VARNOST, 
ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ

204.013 306.269 113.042 194.676 63,6 2,77

408 OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO 68.515 78.100 5.170 81.800 104,7 1,17

409
OBČINSKA UPRAVA –  
GOSPODARSTVO S TURIZMOM

79.222 69.890 16.989 69.890 100,0 1,00

410 OBČINSKA UPRAVA – ELEMTAR 59.603 15.000 38.808 307.394 2.049,3 4,38

500
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOB-
ČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

203.635 215.624 92.010 215.624 100,0 3,07

510
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBR-
NA, VITANJE IN VOJNIK

166.237 169.341 81.898 169.341 100,0 2,41

600 REŽIJSKI OBRAT 138.487 148.030 48.029 148.030 100,0 2,11

610
UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE 
INFRASTRUKTURE

64.865 67.404 32.547 67.404 100,0 0,96

701 KS VOJNIK 37.462 41.100 26.294 41.100 100,0 0,59

702 KS NOVA CERKEV 52.512 54.000 33.846 54.000 100,0 0,77

703 KS FRANKOLOVO 53.353 49.200 30.850 49.200 100,0 0,70

 SKUPAJ 6.622.370 6.868.439 2.406.769 7.037.845 102,5 100,27
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Začetek del v centru Vojnika v okviru zagotavljanja 
poplavne varnosti

V okviru izvajanja projekta »Zagotavljanje poplavne 
varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi« so se za-
čela dela v centru naselja Vojnik. Nekateri ukrepi so že 
izvedeni (dva suha zadrževalnika na povodju potoka 
Tomaž). Za celovito zagotavljanje poplavne varnosti 
naselja Vojnik je treba izvesti še rekonstrukcijo kanali-
ziranega potoka z izločitvijo fekalnih odplak in preve-
zavo te na kanalizacijski sistem. 

Z izločitvijo mešanih kanalov iz kanaliziranega poto-
ka in rekonstrukcijo potoka v Hudinjo ne bo odteka-
la tako onesnažena odpadna voda s fekalijami. Center 
naselja Vojnik bo dodatno zaščiten pred preplavitvijo 
z zalednimi vodami, ki jih ne more odvesti kanalizacij-
sko omrežje. V okviru te rekonstrukcije je predvidena 
izgradnja približno 500 metrov dolgega mešanega ka-
nala, na katerega se prevežejo stranski dotoki mešanih 
kanalov v potok. Slednji poteka večinoma vzporedno 
s kanaliziranim potokom vse do Celjske ceste, nato se 
preusmeri proti razbremenilniku. 

S predvidenimi posegi na kanaliziranem potoku, 
vključno z izgradnjo pregrad Tomaž 1 in 2, bo večji del 
Vojnika varovan pred zalednimi vodami s povratno 
dobo 100 let. Večina zemeljskih del bo izvedena v ce-
stnem telesu, zato bo v času izvajanja del spremenjen 
prometni režim, uvedene pa bodo tudi prometne za-
pore na ulicah v centru naselja Vojnik (Brezovnikova, 
Prušnikova, Ul. Bratov Jančarjev, Čufarjeva itd.). Dela se 
bodo predvidoma opravljala v jesenskih mesecih. 

 
 Jelka Gregorc

Začetek del 
v centru Vojnika

računu izkazuje samo svoje prihodke in odhodke, slo-
venski partner Gasilska zveza Vojnik - Dobrna pa izka-
zuje svoje prihodke in odhodke. Zaradi navedenega 
so prihodki nižji za 112.000 EUR. Pogoj za pridobitev 
sredstev so plačani računi. Glede na to, da GZ  Voj-
nik - Dobrna nima likvidnih sredstev, bo občina gasilski 
zvezi namenila likvidnostni kredit v višini 97.040 EUR, 
kar je izkazano v računu finančnih terjatev in naložb. 

Prihodki za financiranje zakonskih nalog občin od 
leta 2012 padajo; povprečnina na občana se je v teh 
letih znižala s 554,50 EUR na 519,00 EUR na prebivalca. 
V tem času pa so v porastu transferni odhodki, pred-
vsem na področju sociale, kar se je upoštevalo tudi v 
tem rebalansu proračuna. Zagotovila so se tudi doda-
tna sredstva za dokončanje občinskega prostorske-
ga načrta v višini 16.500 EUR ter sredstva za začetek 
rekonstrukcije poslovno-stanovanjske stavbe v Novi 
Cerkvi 22 v višini 30.500 EUR. Glede na dokaj milo zimo 
nam je uspelo privarčevati nekaj sredstev za zimsko 
vzdrževanje cest. Več informacij o rebalansu proraču-
na lahko pridobite na spletni strani Občine Vojnik. 

 Irena Špegel Jovan
 Uredila: Tjaša Podergajs

Irena Špegel Jovan 

Suhi zadrževalnik Tomaž
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Po februarski nesreči, ko so iz dela brežine pod gra-
dom Lemberg padle skalne gmote in resno ogrozile 
življenja tamkajšnjih prebivalcev, se interventna dela 
počasi zaključujejo.

Meseca maja je bil na podlagi javnega razpisa izbran 
izvajalec del, in sicer EHO projekt, d.o.o., iz Ljubljane, 
ki je dela pričel v drugi polovici junija. Nadzor nad iz-
vedbo del vrši podjetje Grading, d. o. o. (ga. Manica 
Škrabl), ki je tudi pripravilo projekt sanacije, potrjen 
od pristojnega ministrstva. Dela potekajo tako na delu 
brežin nad cesto, ki vodi do gradu Lemberg, kot tudi na 
brežini na območju skalnega podora. 

Nad cestiščem in območjem skalnega podora v ob-
močju gradu Lemberg pri Novi Cerkvi trenutno pote-
kajo naslednja dela: 
• v predelu brežine pod gradom – izven območja po-

dora se prekriva skalna brežina z zaščitnimi žičnimi 
sidranimi mrežami, ki bodo preprečevale krušenje 
preperelega materiala, 

• nad dovozno cesto do gradu poteka nameščanje in 
fiksiranje visečih žičnih mrež ter izgradnja kamnite 
podporne zložbe ob levem robu vozišča dovozne 
ceste, hkrati pa se je uredil tudi kontroliran odvod 
površinske vode iz cestišča. 

V preteklih dneh so izvajalci del v spodnjem delu pod 
skalnim podorom namestili varovalno lovilno ograjo 
zaradi možnosti odloma večjih skalnih blokov v fazi 

Sanacija skalnega podora pod gradom 
Lemberg in ureditev dela brežin ter 
cestišča do gradu

Sanacijska dela znašajo nekaj več kot 290.000,00 EUR.

čiščenja brežine in skalnega previsa na območju po-
dora. Pri čiščenju in odstranjevanju labilnih kosov skal 
ima lovilna ograja funkcijo zaščite, nato pa še funkcijo 
varovanja, saj 4 m visoka ograja ostane pod previsom. 

Dela potekajo od začetka julija in bodo predvidoma 
zaključena konec meseca oziroma v drugi polovici me-
seca septembra. 

Skupna pogodbena vrednost interventnih in trajnih 
sanacijskih del znaša nekaj več kot 290.000,00 EUR. 
Del sredstev (DDV, geološka poročila, projekt izvedbe 
in nadzor) bo občina zagotovila sama, drugi del pa Mi-
nistrstvo za okolje in prostor RS, Sektor za zmanjševa-
nje posledic naravnih nesreč, ki je v našem primeru res 
ažurno in korektno odreagiralo ter med investicijo nu-
dilo strokovno podporo. 

Občina bo skupaj s Krajevno skupnostjo in izvajalcem 
del preplastila zadnji del cestišča z lastnimi sredstvi, 
tako da bo v projektu sanacije skalnega podora celovi-
to urejen del ceste do gradu v dolžini 160 m in zaščite-
na skalna brežina nad cestiščem na površini 2600 m?, 
postavljena prodajno lovilna ograja pod gradom (v 
višini 4 m in dolžine 24 m ter absorpcijske kapacitete 
2000 KJ) in zaščita skalnega podora pod gradom z na-
teznimi paneli v obsegu 900 m. 

 Petra Pehar Žgajner 
 Foto: Julijan Kovač
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Dnevi, namenjeni krajevnemu prazniku, so pokaza-
telj, ko vidimo, kaj smo v letu dni pridobili, izboljšali v 
kraju in kje omogočili ljudem boljše življenje. Še ved-
no živimo v okolju, kjer se razvoj kraja meri po pri-
dobitvah na komunalnem področju in infrastrukturi. 
Čeprav velikih investicij in otvoritev ni bilo, smo za-
dovoljni z razvojem kraja in življenjem v Novi Cerkvi. 
V minulem letu je bilo poskrbljeno za dvig življenjske 
ravni krajanov na drugih področjih. V času krize in izte-
ka obdobja evropskega sofinanciranja smo se naučili, 
da tudi majhni koraki vodijo do cilja. So pa praznova-
nja čas, ko si postavimo nove cilje in si prizadevamo, da 
se ti uresničijo. 

Alja Tihle, moderatorka slavnostne seje sveta KS Nova 
Cerkev, je orisala zgodovinski razvoj kraja in življenje 
v kraju, kjer drži v svojih rokah veliko niti predsednik 
sveta Slavko Jezernik. Pozdravila je dobitnike krajevnih 
priznanj, občinske svetnike, predsednike društev in or-
ganizacij, goste iz sosednjih krajevnih skupnosti in žu-
pana Branka Petreta. 

Slavko Jezernik je v svojem poročilu izpostavil veliko 
število prireditev v času praznovanja v Novi Cerkvi, kar 
kaže, da je delo društev in organizacij dobro, in se jim 
zahvalil za delo. Krajani smo v preteklem letu pridobili 
parkirišče pri osnovni šoli in utrjene poti na pokopali-
šču, pripravljeni pa sta lokaciji za dve avtobusni posta-

V Novi Cerkvi slovesno ob krajevnem prazniku
jališči. V zaključni fazi so dela v gasilskem domu, kjer 
bodo dobila prostore za svoje delo društva, travnato 
igrišče pri šoli, kjer manjka še ograja, sanirane so javne 
asfaltirane poti, dela pod gradom Lemberg se nadalju-
jejo. Zimske službe, ki so bile zadolžene za čiščenje cest 
v dolžini 73 kilometrov, so dobro opravile svoje delo. 
Poudaril je potrebo po strpnosti pri čiščenju cest, saj je 
postavljen sistem čiščenja po potrebah. Plaz na relaciji 
Lemberg–Vine je saniran. Veliko pozornosti je bilo na-
menjeno vzdrževanju in čiščenju makadamskih cest, 
jaškov in kanalov. V programu je asfaltiranje javnih 
poti v izmeri 1730 metrov, ureja se dokumentacija, po-
goj je brezplačen prenos zemljišča. Gre za ceste, ki so 
najbolj na udaru v neurjih, izvedba je odvisna od raz-
pisa sredstev. Še vedno je odprto vprašanje izgradnje 
kanalizacije, kjer potekajo razgovori o sodelovanju z 
dobrnsko občino, in s tem pridobitev večjega števila 
enot za priključitev na čistilno napravo. Slavko Jezer-
nik se zaveda, da so potrebni protipoplavni ukrepi in 
vzdrževanje vodotokov. Kraj je dobil na naslovu Nova 
Cerkev 22 devet stanovanj za mlade družine, razpis bo 
objavljen v obdobju 2015/16. Zahvalil se je vsem za 
dobro sodelovanje in čestital krajevnim nagrajencem, 
ki so pripomogli, da se Nova Cerkev lepo razvija. 

Župan Branko Petre dobro pozna problematiko ure-
janja in življenja kraja. Dopolnil je poročilo predsedni-

Nagrajenci ob krajevnem prazniku v Novi Cerkvi
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ka sveta KS in pojasnil, da v letu 2016 ne bo razpisov 
za pridobitev sredstev za izgradnjo kanalizacije. V pro-
jektu bi skupaj z dobrnsko občino pridobili 2000 ope-
racijskih enot in potrebna evropska sredstva. Priprav-
lja se sanacija ceste Mlakar–grad Lemberg v vrednosti 
300.000  evrov, potrebna je še potrditev ministrstva. 
Občinski prostorski načrt je v fazi razgrnitve in pozno 
jeseni se predvideva sprejetje odloka, ki bo del prosto-
ra pri šoli namenil za gradnjo. Župan je poudaril, da je 
težišče dela v vseh primerih na krajevni skupnosti, le 
sredstva zagotavlja občina, ki podpira razvoj vseh kra-
jev in projektov v njej. V svojem nagovoru je poudaril 
dobro delo v Novi Cerkvi in čestital nagrajencem. 

Dobro sodelovanje med krajevnimi skupnostmi v ob-
čini sta potrdila predsednika Lidija Eler Jazbinšek in 
Dušan Horvat. Hvala sodelujočim v kulturnem progra-
mu, pevcem Moškega pevskega zbora KUD Nova Cer-
kev. Edini način, kako se zahvaliti posameznikom za 
opravljeno delo in s tem lepše življenje v Novi Cerkvi, 
je podelitev krajevnih priznanj. 

 

Krajevni nagrajenci za leto 2015 

SLAVKO JAKOP 
Gospod Slavko Jakop poje pri Moškem pevskem 

zboru KUD Nova Cerkev že od samega začetka, to je 
več kot 40 let. Hkrati poje tudi pri mešanem cerkve-
nem zboru. Redno hodi na vaje in sodeluje na nasto-
pih obeh zborov. S svojim prepoznavnim glasom daje 
moškemu zboru prav posebno noto. Prav tako je s svo-
jim petjem pospremil na zadnjo pot marsikaterega 
našega krajana. Najbolj ga poznamo po solo izvedbi 
pesmi »Starček«. Za svoje dolgoletno in požrtvovalno 
delo ga predlagamo za dobitnika krajevnega prizna-
nja. 

ADOLF CEHNER 
Gospod Adolf Cehner prihaja iz Vizor in je član Mo-

škega pevskega zbora KUD Nova Cerkev že od njego-
ve ustanovitve, torej več kot 40 let. Je pevec drugega 
tenorja, redno obiskuje vse vaje in se udeležuje nasto-
pov zbora. Poleg nedeljskih maš, kjer moški zbor pre-
peva vsako prvo nedeljo v mesecu, se njegov čudoviti 
glas sliši tudi pri slovesih od sokrajanov. 

Najraje pa pevci zapojejo skupaj po končanih vajah 
ob kozarčku »rujnega«, ki ga gospod Cehner prideluje 
sam. Za njegovo dolgoletno in požrtvovalno delo ga 
moški pevski zbor predlaga za dobitnika krajevnega 
priznanja. 

ŠTEFAN PREMRL 
Za petje v zboru je poleg dobrega glasu potreben 

tudi dober posluh, in tega vsekakor gospod Štefan 
Premrl ima. Na napačno intonacijo ali kakšno drugo 
nepravilnost takoj opozori. V Moškem pevskem zboru 
KUD Nova Cerkev je gospod Premrl začel prepevati že 
ob ustanovitvi. S svojim čudovitim glasom se razdaja 

med drugimi tenorji. Je izredno natančen, saj na vaje 
nikoli ne zamuja. Poleg vaj se redno udeležuje vseh 
aktivnosti zbora, to je nastopov v domačem kraju in 
drugje, kamor so pač povabljeni. Ne manjka tudi ob 
slovesih od dragih sokrajanov in ob nedeljskih mašah, 
kadar prepeva njihov zbor. 

ROMAN ŽNIDAR 
V PGD Lemberg je prevzel leta 2007 pomembno na-

logo gospodarja. To funkcijo opravlja vseskozi zelo 
vestno, zavzeto in odgovorno. Skrbi, da sta zgledno 
urejena dom in njegova okolica. Zelo aktiven je pri 
vseh dejavnostih, ki jih opravlja društvo, kot so čistilne 
akcije v širši okolici v okviru skupne čistilne akcije, pri 
postavitvi mlaja, pri pripravi in izvedbi veselice in vseh 
drugih delih, ki jih izvaja PGD Lemberg. Je praporščak 
društva. V širšem pomenu pa je tudi vedno pripravljen 
za sosesko pomoč. Dejaven je pri urejanju in čiščenju 
cerkve v Novi Cerkvi in Lembergu. 

BOŠTJAN SELČAN 
Boštjan Selčan je član PGD Nova Cerkev že od leta 

1985. V vsem tem času aktivno dela v društvu. Je dol-
goletni namestnik poveljnika društva, zelo dejaven je 
tudi kot mentor podmladka PGD. Sodeluje pri organi-
zaciji in izvedbi različnih gasilskih tekmovanj ter pre-
ostalih gasilskih prireditev. Prav tako sodeluje na tek-
movanjih in pri različnih gasilskih intervencijah. Ob 
vsem tem pa je poskrbel tudi za osebno izpopolnje-
vanje in uspešno končal tečaj za strojnika, seminar za 
mentorja mladine, tečaj za vodje enot ter tečaj za upo-
rabnika dihalnih aparatov. Dosegel je tudi čin gasilske-
ga častnika II. stopnje. Za svoje delo je dobil kar nekaj 
priznanj, med drugim priznanje za reševanje ob popla-
vi leta 1998 in 2007, gasilsko plamenico II. stopnje in 
priznanje za dolgoletno delo v društvu (30 let). 

DUŠAN HOSTNIK 
Dušan je kot otrok, star komaj enajst let, začel najprej 

igrati klarinet, pozneje tudi saksofon. Pred tridesetimi 
leti se je pridružil godbi na pihala z Ljubečne. Leta 1992 
je začel igrati v godbi na pihala iz Malih Dol, leta 2001 
pa še v godbi na pihala KUD iz Nove Cerkve. Rad hodi 
na vaje in s trdim delom uresniči svoje cilje. Priznanje 
se mu podeljuje za dolgoletno igranje v godbah. 

 
Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Slavnostno sejo 

je popestril nagrajenec Slavko Jakop, ki je ob podeli-
tvi priznanja skupaj z vsemi prisotnimi zapel pesem 
»En starček«. V prijetnem vzdušju smo sejo končali in 
praznovanje nadaljevali na gasilskem prostoru, kjer so 
postregli s pečenim volom. Na tem mestu so potekale 
tudi preostale prireditve v počastitev krajevnega pra-
znika. 

 Lea Sreš 
 Foto: Matjaž Jambriško
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V okviru projekta Revitalizacija trških jeder na obmo-
čju savinjske regije tudi Občina Vojnik pripravlja zah-
tevano dokumentacijo za ureditev trga Vojnik. Pred-
videni termin investicije bo v primeru sofinanciranja 
evropskih sredstev v letih 2016–2017. Predhodno je 
treba uskladiti vso dokumentacijo z Direkcijo RS za 
ceste, Javnim podjetjem Vodovod-kanalizacija, Zavo-
dom za varstvo kulturne dediščine, Adria plinom itd. 
Želimo tudi, da se z načrti seznanijo lastniki in stano-
valci obravnavanega območja, zato v nadaljevanju 
predstavljamo idejni osnutek. 

Vojniški trg bi preuredili tako, da bi imel več površin, 
namenjenih pešcem; vseeno pa bi bilo še nekaj parkir-
nih prostorov zaradi storitvenih dejavnosti (z omejitvi-
jo parkiranja na največ eno uro). Večji parkirišči za jav-
no uporabo sta na zahodni strani Celjske ceste 10 ter 
med gasilskim in kulturnim domom. 

Obstoječe avtobusno postajališče bi se lahko pre-
stavilo južneje ob regionalno cesto nasproti trgovske-
ga centra. Na tem mestu je že avtobusna niša, kjer se 
bodo lahko ustavljali lokalni in tudi medkrajevni avto-
busi. 

Fizično ločitev prenovljenega trga od Celjske ces-
te, ki je prometno izredno obremenjena, predstavlja 
predvideni hodnik za pešce na vzhodni strani ceste. 
Hodnik bi se nadaljeval od obstoječega hodnika, ki je 
izveden od Prušnikove ulice do uvozne ceste h gasil-
skemu domu Vojnik. Hodnik bi potekal izvennivojsko 
glede na niveleto roba vozišča Celjske ceste 10 in bi bil 
obdan z betonskimi robniki. Zaključno obdelavo lahko 
predstavljajo tlakovci ali asfalt. Predvideni hodnik po-
meni večjo varnost za pešce, istočasno pa bo prepre-
čeval dovoz vozilom na obnovljene pohodne površine. 
Dovozna cesta do javnega parkirišča med gasilskim in 
kulturnim domom bo izvedena z zavijalnimi radiji z re-
gionalne ceste. 

Ob hodniku za pešce so predvidene zelene zapore 
(drevesa, korita), med katere so nameščene luči jav-
ne razsvetljave, da osvetljujejo hodnik za pešce in trg 
sam. Na drogove javne razsvetljave bodo nameščeni 
koši za smeti. Okoli novo predvidenih dreves pa bodo 
vgrajene pohodne litoželezne drevesne rešetke. 

Obstoječi zeleni otok, ki je lociran pred objektom 
društva upokojencev, se s prenovo trga poveča. V sa-
mem »otoku« je že sedaj umeščen obnovljen vodnjak. 
Na severu se bo ohranil dovoz na Kašovo ulico. Sam trg 
(vzhodni del) se izvede kot tlakovana površina iz tla-
kovcev ali plošč ali v kombinaciji z granitnimi kockami 
in detajlno poudarjenimi vhodi v posamezne poslovne 
prostore (lokale). Na mestih, kjer je predviden pogre-
znjeni robnik, se prehod izvede stopničasto z dvema 
betonskima robnikoma ali tremi (razen pri dovozni 

Revitalizacija trškega jedra v Vojniku
cesti na dvorišče). 

Namestijo se tudi klopi za posedanje, stojala za kole-
sa in premični litoželezni obcestni kamni (konfini). Pre-
stavi se obstoječi steber za reklame oziroma se postavi 
nov. 

Vplivno območje zahodno od Celjske ceste 10 se ure-
di kot prostor za druženje in počitek po zaključeni Goz-
dni učni modrijanovi poti. Kot center se predvidi krog 
iz granitnih kock – ureditev prostora za počitek in dru-
ženje – z mizo, ki ponuja pregled znamenitih osebno-
sti vojniške občine, in informacijsko točko.

Del območja se nameni tudi za parkirne prostore in 
urejeno travnato površino. Uredi se odvodnjavanje 
in se tlakuje oziroma asfaltira preostali del območja. 
Postavi se tudi urbana oprema: klopi, svetila, smetnja-
ki ipd. Od tod vodi pot čez idilično brv v vojniški park. 

Ob ureditvi je treba obnoviti, preurediti, zamenjati in 
dograditi posamezne komunalne vode (vodovod, pli-
novod  itd.), znižati in ponovno asfaltirati nivo regio-
nalne ceste, ki vodi skozi trg, ter s tlakovanih površin 
in streh obstoječih objektov speljati meteorne vode v 
meteorno kanalizacijo. 

Pri urejanju naj bi se uredile tudi fasade na objektih
• stavbne dediščine, katerih solastnik je Občina Vojnik, 

in sicer Celjska cesta 10 v celoti, Celjska cesta 14
• vzhodni del in Celjska cesta 19 – zahodni, južni in 

severni del. Skupaj s projektom bomo vodili tudi 
kampanjo, da bodo uredili fasade tudi drugi lastniki 
objektov

• stavbne dediščine na vojniškem trgu.
 Mojca Skale

Trško jedro bo po prenovi zaživelo.
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Vpetost našega življenja v različne skupnosti je 
prepletena s številnimi nitmi, s katerimi smo povezani 
med seboj. Ena prvenstvenih nalog krajevne skupnos-
ti je informirati in združevati vse krajane. Praznik kra-
jevne skupnosti (KS) Vojnik je ponudil oboje. Na slav-
nostni seji smo pregledali delo preteklega obdobja in 
se seznanili z načrti, na prireditvi s podelitvijo priznanj 
KS Vojnik pa smo obudili spomin na zaslužne sokraja-
ne, podelili priznanja, kulturni program pa so obliko-
vali naši mladi.

O delu 
Krajevna skupnost je le ena od oblik številnih skup-

nosti, v katere so vključeni posamezniki, člani društev 
ali zaposleni v zavodih. S svojim aktivnim delom in 
vpetostjo v delovanje kraja prispevajo svoj pomembni 
delež k razvoju. V krajevni skupnosti Vojnik se skupaj z 
županom, podžupanom, svetniki in občinsko upravo 
trudimo ohranjati dobro in slediti začrtanemu ter zaz-
navati nove potrebe. 

V želji po zagotavljanju boljše kvalitete življenja je 
bilo v lanskem letu precej narejenega na področju za-
gotavljanja pitne vode, čeprav še vedno nimamo vseh 
gospodinjstev pokritih z javnimi vodovodi. Na podro-
čju Tomaža se pokritost izboljšuje, saj je bil v lanskem 
letu predan v uporabo vodovod Zeme, za letošnje leto 
pa se načrtuje dokončanje odseka Kmecl, pridobivata 
se gradbeni dovoljenji za izgradnjo vodovoda Razgor-
ce in Hrastnik. 

Praznik krajevne skupnosti Vojnik
Gradnja kanalizacijskega omrežja je bila v lanskem 

letu intenzivna na področju Arclina, za letos pa se 
predvideva še izgradnja odcepa Vrečko, pripravlja se 
dokumentacija za področje lovskega doma in naselje 
Petelinjek. 

Za poplavno varnost je pomembno izvajanje pro-
tipoplavnih ukrepov, ki sicer ni financirano iz občin-
skega proračuna. Na tem področju potekajo dela na 
območju Arclina in Vojnika, kjer se pri pokopališču 
zaključujejo, pod Tomažem pa so bili zgrajeni suhi za-
drževalniki, ki pa še potrebujejo povezavo z reko Hu-
dinjo. 

Na pokopališču so se dokončala dela v zgrajenem 
(leta 2013) pomožnem prostoru pri vežici, uredili so 
ogrevanje in prezračevanje, opremili kuhinjo, naredili 
fasado. Obnova vežice se bo nadaljevala postopoma, 
in sicer z obnovo poslovilnih prostorov, ureditvijo nad-
streška in rekonstrukcijo poslovilnega dela ter zunanjo 
ureditvijo, kar je še v fazi priprave projekta, prav tako 
je v pripravi ureditev prostora za raztros pepela. Gre-
nak priokus ureditvi dajejo gospodinjski odpadki, ki 
jih nekdo neprestano odlaga na pokopališču. S tem ne 
nalaga le dodatnega dela vsem, ki želimo imeti lepo 
urejeno okolico, ampak oskrunja spomin na vse, ki po-
čivajo na pokopališču. 

Naša stalna skrb so tudi ceste, ki jih urejamo z gramo-
zom, krpanjem asfalta. V lanskem letu smo opravljali le 
nujna vzdrževalna dela. V Arclinu smo obnovili asfalt 

Prejemniki krajevnih priznanj
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na delu, kjer je bila izgrajena kanalizacija. Z vzdrževa-
njem asfaltnih in makadamskih cest bomo nadaljeva-
li. V letošnjem načrtu imamo tudi asfaltiranje muld na 
najbolj kritičnih delih, kjer prihaja do nenehnega od-
našanja materiala. Naša dolgoletna želja po izgradnji 
pločnikov in asfaltiranju cest naj bi se začela izpolnje-
vati v letošnjem letu, saj je že bil objavljen javni raz-
pis za izgradnjo pločnika od Tuša do pokopališča, prav 
tako pa se v poznem poletnem času načrtujejo prva 
asfaltiranja odsekov cest, ki so na vrsti po načrtu za as-
faltiranje. Pripravlja se tudi idejna zasnova za kolesar-
ske poti, ki bi povezale Celje, Vojnik in Dobrno. 

Želja in potreb po investicijah ne bo zmanjkalo, saj je 
njihovo zaznavanje in načrtovanje nujno za vključitev 
v plan, ki je pogoj za zagotavljanje sredstev iz prora-
čuna. Še tako pomembna investicija ne more biti ure-
sničena brez strokovnih in odgovornih ljudi, zato hvala 
županu Branku Petretu s sodelavci občinske uprave in 
občinskim svetnikom KS za sodelovanje in strokovno 
delo – s prošnjo, da še naprej skrbimo za uravnotežen 
razvoj vseh krajev, da uresničimo čim več investicij, ki 
bodo izboljšale in oplemenitile bivanje in delovanje 
ljudi. 

 

Nagrajenci ob prazniku KS Vojnik 
Posebno zahvalo izrekam vsem, ki delate v društvih, 

združenjih in drugih civilnodružbenih organizacijah, 
športnikom, kulturnikom, gasilcem, predstavnikom 
šole, obema vrtcema ter vsem drugim, ki nam s svojim 
nesebičnim razdajanjem omogočate doživljanje mno-
gih prijetnih družabnih trenutkov in s tem veliko pri-
spevajte k bogatitvi našega življenja. 

S svojim delom, prostovoljnostjo, vključevanjem v 
delovno akcije, sodelovanjem s KS in kvalitetno izpe-
ljanimi dogodki je delež k utripu kraja neprecenljiv. Ker 
to delo cenimo in se zavedamo njegove pomembnos-
ti, smo podelili priznanja KS Vojnik: 

 
Benjaminu Verbiču, mlademu Vojničanu, ki je že 
zelo uspešen slovenski nogometaš, za njegove špor-
tne dosežke in promocijo kraja ter občine Vojnik.  
Benjamin Verbič, Vojničan mlad in uspešen slovenski 
nogometaš, ki je kmalu po podelitvi priznanja odpoto-
val na Dansko k NK Köbenhaven, kjer bo kot krilni na-
padalec lahko zabija gole in tako nadaljeval svojo us-
pešno nogometno pot.
Številni mediji so ga poimenovali vzhajajoča zvezda 
nogometa, a Beni kot ga kličejo prijatelji še vedno os-
taja prijazen, nasmejan in odprt sogovornik ter prija-
telj, ki v mnogih pogovorih ne pozabi poudariti prvih 
nogometnih začetkov v krogu športne družine, kjer sta 
ga oče in brat seznanila z osnovami tega kolektivnega 
športa in ki jih je kasneje nadgrajeval v Nogometnem 
klubu Vojnik. 
Kljub že podpisani pogodbi z novim klubom, kjer jih je 

prepričal s svojimi podajami, zadetki in igro ter mno-
gim prejetim priznanjem, med njimi priznanje SPINS XI 
za nogometaša leta je bil do zadnje svoje tekme v dre-
su NK Celje motiviran in predan svoji ekipi in hvaležen 
svoji družini za katero ne pozabi poudariti, da je igrala 
ključno vlogo pri njegovem športnem preboju. 
Njegovi sokrajani in KS Vojnik mu želimo lahko prila-
goditev na novo deželo harmonično uigranost s so-
igralci in mnogo uspešno odigranih sezon. 
 
Hermini Čretnik za njeno vsestransko delo in dolgo-
letno pripadnost KUD France Prešeren Vojnik.Ga. Her-
mina ČRETNIK v KUD France Prešeren Vojnik aktivno 
sodeluje že dolgo obdobje. Od leta 2003 je računo-
vodkinja in blagajničarka društva. Ker društvo šteje 
11 sekcij in ima 130 članov, je potrebno finance vodi-
ti znotraj društva ločeno za vsako sekcijo, to pomeni, 
da praktično dela za 11 manjših društev in tako v de-
lovanje društva vloži veliko svojega dela in časa.Nje-
na natančnost in vestno ter odgovorno delo je vidno 
pri vodenju blagajniških poslov, kakor tudi pri oddanih 
poročilih na katere ni podanih pripomb. Njeno delo 
pa se ni omejevalo zgolj na vodenje financ, temveč je 
vseskozi aktivna podpornica društva, ki s svojo priso-
tnostjo na prireditvah v kraju podpira umetniško delo 
kulturnikov, pevcev in drugih društev. 

PGD Vojnik ob 135-letnici prostovoljnega aktivnega 
dela na področju gasilstva in pomoči občanom. 
Danes gasilci v Vojniku nadaljujejo delo predhodni-
kov, ki so pred 135 leti ustanovili društvo za pomoč 
ob požarih in elementarnih nesrečah. Z izboljšanjem 
pogojev več tehnike in pa tudi izobraževanjem je delo 
gasilcev na visoki ravni. Posebno pozornost posveča-
jo podmladku društva, ki bo čez leta prevzel naloge 
predhodnikov in še naprej opravljal to plemenito hu-
manitarno dejavnost. 
Predvsem v zadnjih letih je PGD Vojnik opravilo izje-
mno delo. Ob izredno velikih poplavah, ki so pred leti 
zajela Občino Vojnik je opravilo veliko prostovoljnih ur 
in dela. Prizadetim občanom so pomagali pri odstra-
njevanju posledic naravne nesreče, črpanju vode iz hiš, 
čiščenju ulic mulja in blata. Lani je občino Vojnik pri-
zadel tudi žled in tudi takrat so bili gasilci tisti, ki so 
odstranjevali posledice ujme in omogočili občanom 
varno življenje. 
Ob teh ujmah in nesrečah gasilci iz Vojnika priskočijo 
na pomoč tudi drugim prizadetim krajem v Sloveniji. 
Gasilci iz PGD Vojnik dobro sodelujejo z ostalimi 
društvi v Krajevni skupnosti Vojnik in si tudi medseboj-
no pomagajo. Prav tako je tudi vzorno sodelovanje z 
Osnovno Šolo Vojnik preko Društva mladi gasilec, ki v 
šoli deluje že več kot 30 let. 
Pozabiti ne smemo tudi na čase, ko veliko krajanov 
še ni imelo javnega vodovoda in so bili prevozi pitne 



LO
KA

LN
A 

SK
U

PN
O

ST

2125. september 2015 | OgledalO 107/2015

vode, ki so jih opravljali gasilci, pomemben vir preži-
vetja tako za ljudi kot za živali, še posebej v sušnih ob-
dobjih. 
Svoj pečat k prepoznavnosti kraja dajejo tudi tekmo-
valne ekipe, ki tekmujejo v pokalnih tekmovanjih Ga-
silske zveze Slovenije po celotni Sloveniji in domov pri-
našajo dobre rezultate. Tu bi omenili ekipo veteranki in 
članic A. 
Gasilci PGD Vojnik so ponosom nadaljujejo delo in vizi-
jo svojih ustanoviteljev, pomagati sočloveku v nesreči, 
reševati življenja ljudi, žvali, premoženja in pri tem ne-
malokrat izpostaviti tudi svoje življenje. 

Arclinskim fantom za ohranjanje ljudske pesmi in ak-
tivno sodelovanje s krajem. Arclinske fante Petra Mar-
guča, Milana Svetela, Milka Kovača in Francija Bogovi-
ča povezuje tridesetletno prijateljstvo, ki je prepleteno 
z veseljem do lepega petja ter ohranjanjem ljudske pe-
smi. S svojo prisotnostjo na številnih prireditvah v do-
mačem kraju in na gostovanjih ohranjajo bogato dedi-
ščino ljudskega petja. Vedno so se pripravljeni odzvati 
povabilu, da s pesmijo voščijo ali pa zapojejo na prire-
ditvah v organizaciji Krajevne skupnosti 

 
In zahvalo za delo: 
 
Juretu Vovku, dolgoletnemu uredniku občinskega 

glasila Ogledalo, za njegov doprinos k obveščenosti 
sokrajanov in promocijo kraja. Občinsko glasilo Ogle-
dalo je lokalni medij, ki je brezplačno dostopen vsem 
gospodinjstvom v Občini Vojnik. 

Za izbor objektivnih in celovitih informacij z vseh 
področij dela in življenja v občini je sedem let skrbno 
in z vso odgovornostjo skrbel in jih urejal Jure Vovk. 

S svojo prisotnostjo na dogodkih, z zapisano besedo 
in fotografijami je poskrbel, da dogodki

Skrbno zbrane in urejene fotografije dogodkov so 
bile v pomoč marsikateremu društvu pri izdaji zborni-
kov. 

Poleg začrtanih dejavnosti v okviru društev so se tudi 
letos v času praznovanja praznika KS Vojnik odvijali 
številni kvalitetni dogodki, ki nas povezujejo. Športniki 
so se družili na turnirju trojk KK Vojnik, nogometaši NK 
Vojnik na nogometnem turnirju in Eskovem memoria-
lu, pod šotorom na igrišču je potekalo športno-zabav-
no druženje Starši otrokom Mavrice, pohodniki KO ZB 
za vrednote NOB so se podali na spominsko pot k obe-
ležju v Ivenci in skupaj s KS pripravili spominsko slove-
snost pri Olčjek. Člani društva upokojencev Vojnik so 
priredili meddruštveno in medobčinsko tekmovanje v 
streljanju z zračno puško in v ruskem kegljanju. 

V četrtek, 18. junija, smo se srečali s starejšimi krajani. 
Druženje je bilo prijetno in popestreno s programom, 
pri izvedbi so nam pomagale tudi članice KO RK Vojnik 

in društva kmetic Meta, prostor nam je prijazno odsto-
pila OŠ Vojnik. 

Tudi organizacija skupnih prireditev nas povezuje. 
Sodelovanje je dobilo nov pečat v soboto, 20.  junija, 
od 9.00 do 12.00, ko so se na igrišču pod šotorom zbra-
la in predstavila društva, ki delujejo na področju kra-
jevne skupnosti Vojnik. 

Turistično društvo Vojnik se je odpravilo na pohod 
»Po poteh zgodovine Vojnika«, ki ga je vodil Marko 
Zdovc. Istega dne popoldan je potekalo pokalno tek-
movanje GZ Slovenije za starejše gasilke in gasilce v or-
ganizaciji PGD Vojnik. 

Tudi v nedeljo, 21. junija, se je dogajalo marsikaj. Lo-
vska družina Vojnik se je srečala s kmeti iz Vojnika. Ob 
11. uri je bila na nogometnem igrišču predstavitev vaje 
mednarodne enote vodnikov reševalnih psov iz Italije, 
Avstrije in Slovenije. Nedeljsko popoldne pa so ljubi-
telji glasbe lahko preživeli na tradicionalnem pikniku 
Katrce. 

Dogodki, povezani s praznikom krajevne skupnosti, 
so se zaključili 4. julija s praznovanjem 80-letnice delo-
vanja Strelskega društva bratov Dobrotinškov Vojnik. 

 
S skupnim delom do uresničenja ciljev 
Besede velike zahvale pa izrekam tudi vsem, ki so po-

magali pri pripravi in izvedbi praznika: naši voditelji-
ci Rozmari Petek, vsem nastopajočim, ki so obogati-
li praznovanje, Petri Pehar Žgajner, ki je poskrbela za 
predstavitve in skupaj s člani BMK posnela prispevke o 
znanih Vojničanih, Franciju Kuzmanu in Irmi Blazinšek, 
Ivanki Plešnik ter članom sveta KS za pomoč pri prip-
ravi in organizaciji prireditev, Urbanu in Anžetu za teh-
nično pomoč, Andreji, ki nam je pomagala v zaodrju, in 
Nataši Kveder iz Kamrice – medgeneracijskega centra 
za pomoč pri aranžiranju odra. 

Če bomo vsi znali združiti moči, poiskati skupne cilje 
in prispevati k ugledu in delovanju našega Vojnika, po-
tem ni razlogov, da nam ne bi uspelo. 

 
 Lidija Eler Jazbinšek 
 Foto: Franci Kuzman, Samo Kunej

Slavnostna seja
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Na tradicionalnem srečanju KS Vojnik so se zbrali 
najstarejši krajani in krajanke

Pobuda za organizacijo take vrste srečanj je bila dana, 
ko sva s strokovno sodelavko Irmo Blazinšek ob novem 
letu pred petimi leti začeli obiskovati najstarejše kraja-
ne in krajanke. Takrat so naju v pogovoru nekateri med 
obiskanimi vprašali po kakšnem znancu ali prijatelju in 
izrazili željo, da bi se želeli srečati. Tako smo to pobudo 
skušali uresničiti z vedno več somišljeniki; vedno več 
ljudi je pripravljenih priskočiti na pomoč pri izvedbi in 
organizaciji. 

Letos je bil na srečanju z nami tudi podžupan Viki Što-
kojnik, ki je z zbranimi razmišljal o tem, da so še gene-
racija tistih, ki poznajo pristno obliko druženja brez ele-
ktronskih pripomočkov, in jim zaželel, da to ohranjajo. 
Predsednica KS Vojnik sem zbranim predstavila nalož-
be v lanskem letu in jih seznanila z načrti za letos ter jim 
zaželela prijetno druženje in življenjsko srečo, preplete-
no z zdravjem, prijazno besedo ter iskrenimi in srčnimi 
ljudmi. Najstarejšemu sokrajanu in najstarejši sokrajan-
ki na srečanju smo ob tej priložnosti podarili šopka. 

Našemu povabilu k sodelovanju so se odzvali tudi ot-
roci iz OŠ Vojnik, ki so pod mentorstvom Milanke Kralj 
zaplesali venček plesov. Mlada pevka Urška Oprčkal je 
s svojim lepim glasom navdušila in popestrila priredi-
tev, saj so vsi zbrani pozorno prisluhnili njenemu pet-
ju, nato pa so zapeli še skupaj z njo. Za posebno pre-
senečenje je poskrbel del zasedbe moškega pevskega 
zbora KUD France Prešeren Vojnik. Pred odhodom na 
nastop v Ljubljano so si vzeli čas in prišli zapet. 

Članice kmečkih žena Meta so spekle okusen kruh in 
poskrbele za pecivo ter prijeten klepet, članice KO RK 
Vojnik so pomagala pri serviranju hrane in druženju. 
KS Vojnik pa se zahvaljuje OŠ Vojnik z ravnateljico Olgo 
Kovač in kuharji za okusno pripravljen obrok. 

 Lidija Eler Jazbinšek 
 Foto: Franci Kuzman

Krajevna skupnost Vojnik in KO ZB za vrednote NOB 
sta v torek, 16. junija 2015, pri spominskem obeležju 
pri Olčjeku v Arclinu pripravili spominsko slovesnost, 
kjer smo se poklonili spominu na 22. junij1941, ko so 
bile na vojniško-škofjevaškem območju razdeljene na-
loge za odpor proti okupatorju.

V programu so sodelovali Arclinski fantje in učen-
ci petih razredov OŠ Vojnik pod mentorstvom Polone 
Ahtik in Jureta Štokojnika. Slavnostni govornik je bil 
župan Branko Petre, ki je v svojem govoru poudaril po-
men svobode posameznika, družbe in svobodnega iz-
ražanja ter izrazil upanje, da se vojne grozote ne bi ni-
koli ponovile. Venec k plošči so položili Branko Petre, 
župan občine Vojnik, Albin Cocej, predsednik KO ZB za 
vrednote NOB Vojnik, ter Lidija Eler Jazbinšek, predse-
dnica KS Vojnik. 

 Lidija Eler Jazbinšek 
 Foto: Franci Kuzman

Srečanje starejših 
krajanov KS Vojnik

Spominska slovesnost 
pri Olčjeku

Skupaj smo zapeli.

Spominska slovesnost pri Olčjeku
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Načrt za uresničevanje aktivnosti v Občini Vojnik v 
okviru projekta »Občina po meri invalidov« se pridno 
uresničuje. Zveza delovnih invalidov Slovenije je pro-
jekt »Občina po meri invalidov« oblikovala z name-
nom, da bi še v večji meri spodbudila lokalne skupnos-
ti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje 
kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za so-
cialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v 
družbenem življenju kraja pa tudi k reševanju proble-
matike drugih kategorij občanov (npr. starejših, mamic 
z otroki, bolnikov). 

Večja investicija v okviru projekta »Občina po meri in-
validov« v lanskem letu je bila vgraditev indukcijskih 
zank. Po posvetovanju z Društvom gluhih in naglušnih 
Celje in Društvom upokojencev Vojnik smo ugotovili, 
da so indukcijske zanke najbolj potrebne v cerkvah. 
Zato smo v sodelovanju z župnišči vgradili indukcijske 
zanke v cerkvi v Novi Cerkvi in v Vojniku. 

V letu 2015 je Občina Vojnik dala prednost dostop-
nosti v cestni infrastrukturi, zato se urejajo klančine, 
ki bodo zagotovile dostopnost za vse, npr. invalidnim 
osebam na vozičkih, prav tako bodo v pomoč tudi ma-
micam z vozički. Na terenu smo si skupaj z invalidski-
mi društvi ogledali pločnike in se skupaj odločili, kate-
ri pločniki najbolj potrebujejo prenovo. Preverjali smo 
tudi dostopnost do trgovin in lokalov ter ugotovili, da 
zadošča potrebam vseh. Pozvali smo Medobčinski in-
špektorat in redarstvo, da poostri nadzor nad parkir-
nimi prostori, namenjenimi za invalide. Naš predlog 
upoštevajo, zato se izvaja poostren nadzor nad nepra-
vilnim parkiranjem. 

Invalidska društva pa rada povedo, da se jim zdi ključ-
no povezovanje invalidskih organizacij, ki delujejo v 

Občina Vojnik – prijazna za vse občane
vojniški občini in skupno obveščanje o problematiki 
invalidov. Invalidske organizacije so se preko projek-
ta tako povezale, da različne invalidske organizacije 
gostijo sestanke in predstavijo svoje delovanje. Tako si 
zaupajo različne težave, s katerimi se soočajo, in ugo-
tavljajo, da drugih oblik invalidnosti in spremljajočih 
težav niti ne poznajo tako dobro. Invalidske organiza-
cije tudi same izpostavijo ključne težave, ki jih imajo. 
S skupnimi močmi nam uspeva te težave premagova-
ti. Za gluhe in naglušne tako zagotavljamo tolmača v 
slovenski znakovni jezik na prireditvah, če pravočasno 
javijo svojo prisotnost. Društvu paraplegikov JZ Štajer-
ske smo omogočili uporabo telovadnice po subven-
cionirani ceni. Občina Vojnik se posvetuje z društvi o 
različnih problematikah. Tako se je tudi na področju 
zaposlovanja naredil premik, ko se je v program javnih 
del vključila invalidna oseba. V sodelovanju s šolami in 
vrtci se omogoča sofinanciranje različnih programov 
za osebe s posebnimi potrebami. Vzpostavitev infor-
mativne točke za invalide na Občini Vojnik pa nudi ob-
čanom koristne informacije o problematiki invalidov. 

Vedno znova ugotavljamo, da se ljudje premalokrat 
zavedamo težav invalidnosti, zato je obveščanje ena 
izmed prioritet. Sami pri sebi le poskusimo vsaj enkrat 
na teden narediti dobro delo za mimoidoče. Že zgolj 
ponujena pomoč starejši osebi pri prečkanju ceste ali 
sosedska pomoč pri kakšnem opravilu bo nekomu po-
lepšala dan, posledično pa tudi vam prinesla sladko za-
doščenje. 

 Jasmina Jakopič,
 koordinatorka projekta Občina po meri invalidov 
 Foto: Jasmina Jakopič

Enake možnosti za vse omogočajo induktivne zanke v cerkvi v Novi Cerkvi /na sliki/ in v cerkvi v Vojniku.
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Občina Vojnik je končala z izgradnjo zadnje faze raz-
širitvenega javnega vodovodnega omrežja, katere na-
men je oskrba s pitno vodo iz javnega vodovodnega 
sistema za področje zaselkov Tomaž nad Vojnikom, od-
sek Zeme in odsek Kmecl.

Uporabno dovoljenje za vodovod Sv. Tomaž nad Voj-
nikom je bilo pridobljeno 27. avgusta 2014, uporabno 
dovoljenje za vodovod Sv. Tomaž – odsek Zeme 11. fe-
bruarja 2015 in za odsek Kmecl 20.  avgusta 2015. To 
pomeni, da se lahko občani tega območja priklopijo 
na javni vodovod po predhodni prijavi za priključitev 
na javno vodovodno omrežje upravljavcu Vodovod-
-kanalizacija Celje. 

Vrednost investicije izgradnje primarnega vodo-
vodnega omrežja zaselkov Tomaž nad Vojnikom je 
210.804,13 evra v skupni dolžini 2732 metrov. 

Zaključek izgradnje primarnega vodovod-
nega omrežja Sv. Tomaž nad Vojnikom

Dela ob izgradnji vodovoda na odseku Kmecl

 Boštjan Švab 
 Foto: Boštjan Švab

V preteklih dneh so se začela gradbena dela na ob-
močju parka na Frankolovem, ki bodo obsegala: 
 - utrditev in asfaltiranje platoja pri paviljonu, kjer za 

namene prireditev občasno stoji šotor, 
 - na obstoječi cesti do igrišča se bo izvedla razširitev 

vozišča in ureditev odvodnjavanja, 
 - asfaltiranje cestišča in utrditev bankin, 
 - v sklopu del bo zgrajen fekalni kanal, ki se bo priključil 

na glavni zbirni fekalni kanal 1.0 na Frankolovem (II.). 

Izvajalec del, ki je bil izbran na podlagi javnega naro-
čila, je podjetje VOC, d. d., Celje, nadzor pa vrši podjetje 
RC plan M, Milan Šetina. Dela bodo potekala predvi-
doma do prve polovice meseca oktobra tega leta. S to 
investicijo bomo zaključili ureditev parka in ceste, kar 
se je pričelo z izgradnjo paviljona v letu 2011. Glede na 
to, da bo v času del na tem delu začasno onemogočen 
dostop do igrišča in hiš, vas vljudno prosimo za razu-
mevanje, hkrati pa vas obveščamo, da bo možna pri-
ključitev na kanalizacijo tudi graščine Verpete, paviljo-
na in stanovanjske hiše, ki stoji v tem območju. 

 
 Petra Pehar Žgajner 
 Foto: arhiv občine 

Ureditev dela parka, ceste in kanalizacije 
na Frankolovem

Območje dela investicije

Informacije najdete tudi pri prispevku
Iz krajevne skupnosti Frankolovo. 
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Letošnji občinski nagrajenci
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine 

Vojnik (UPB1 - Uradni list RS 66/09) je Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju 
komisija) v 106. številki Ogledala (18. 6. 2015) objavila 
javni razpis o priznanjih Občine Vojnik v letu 2015. Ko-
misija se je sestala na 7. seji, 8. 9. 2015 in upoštevala 
vse predloge, ki so bili posredovani na naslov občine 
do vključno srede 19. 8. 2015.

Predlogi so bili podani iz različnih področjih člo-
vekovega delovanja in sicer:
KS Frankolovo: 46 predlogov za 7 oseb in 2 društvi;
KS Nova Cerkev: 33 predlogov za 12 oseb in 1 društvo;
KS Vojnik: 108 predlogov za 15 oseb, 5 društev, 5 sku-
pin in 1 podjetje;
Drugi kraji: 1 predlog za 1 društvo.

Skupaj je bilo prejetih 188 predlogov za 34 oseb, 9 
društev, 5 skupin in 1 podjetje.

Predlogi za priznanja:
ZLATI GRB: 40 predlogov za 1 osebo
SREBRNI GRB: 32 predlogov za 5 oseb, 2 društva
BRONASTI GRB: 40 predlogov za 7 oseb, 3 društva in 2 
skupini 
PRIZNANJA  ŽUPANA: 74 predlogov za 22 oseb, 5 dru-
štev in 3 skupine
NEOPREDELJENI:  2 predloga  za 2 osebi

Člani komisije so bili mnenja, da so predlagani obča-
ni, društva, podjetja in skupine mnogo prispevali za 
razvoj krajev v občini Vojnik. Zaradi omejenosti števila 
priznanj so med predlaganimi izbrali prejemnike pri-
znanj ter pri tem upoštevali tudi območje delovanja 
(KS), število predlogov letošnjega in tudi predhodnih 
let.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vojnik (Ur.l.št. 
38/11) ter 7. in 8. člena Odloka o podeljevanju pri-
znanj Občine Vojnik (UPB1 - Uradni list RS 66/09) je 
Občinski svet Občine Vojnik na 8. redni seji, 17. 9. 
2015 določil naslednje prejemnike priznanj Občine 
Vojnik v letu 2015:

ZLATI VOJNIŠKI GRB: 
BENEDIKT PODERGAJS, Vojnik - za vodenje Gasilske 
zveze Vojnik – Dobrna ter dolgoletno ustvarjalno, ak-
tivno in požrtvovalno prostovoljno delo na različnih 
področjih človekovega udejstvovanja. 
SREBRNI VOJNIŠKI GRB:
EGIDIJ ČRETNIK, Socka - za vodenje Prostovoljnega 
gasilskega društva Socka ter aktivno delo v družbeno-
političnem življenju Socke in Občine Vojnik. 
DRAGO BECL, Frankolovo - za vodenje Prostovoljne-
ga gasilskega društva Frankolovo ter aktivno delo v  
kraju in v različnih društvih.

BRONASTI VOJNIŠKI GRB: 
STRELSKO DRUŠTVO »BRATOV DOBROTINŠEK« 
VOJNIK - za 80 let uspešnega dela na športnem po-
dročju, sodelovanje na dogodkih v krajih ter promoci-
jo Občine Vojnik po Sloveniji in v tujini. 
BERNARDA MAJCEN, Vizore - za dolgoletno uspešno 
delo v podjetništvu ter sodelovanje s kraji občine Voj-
nik.
VACLAV JAKOP, Višnja vas - za dolgoletno in požrtvo-
valno delo na kulturnem področju in ubranost njego-
vega petja.  

Na podlagi 4. alineje 2. člena in 3. odstavka 8. člena 
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 
- Uradni list RS 66/09) je župan Občine Vojnik določil 
naslednje prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 
2015:

KS Frankolovo: 
1. Skavti Rakova steza 1 za 10 let uspešnega dela, 

vzgojo mladih in njihovo aktivno preživljanje pro-
stega časa v naravi.

2. Leon Gregorc za dolgoletno aktivno delo v gasil-
skem in kulturnem društvu na Frankolovem.

3. Darko Zore za marljivo aktivno delo v Športnem 
društvu Frankolovo. 

KS Nova Cerkev: 
4. PGD Nova Cerkev-ekipa veteranov za izvajanje 

pomoči na področju gasilstva ter uspehe na občin-
skih, regijskih in državnih tekmovanjih. 

5. Aleksander Škoflek za dolgoletno delo na po-
dročju gasilstva ter v KUD Godba na pihala Nova 
Cerkev- sekciji »Možnaristi«. 

6. Jože Kadilnik za aktivno delo v Krajevni skupnosti 
Nova Cerkev ter v krajevnem odboru Zveze borcev 
za vrednote NOB.

KS Vojnik: 
7. Trio Pogladič za 20 let uspešnega dela na glasbe-

nem področju, promocijo občine doma in v tujini 
ter sodelovanje na prireditvah v občini Vojnik. 

8. Vesele Štajerke za 20 let aktivnega sodelovanja 
na glasbenem in kulturnem področju ter promoci-
jo Vojnika v Sloveniji in v tujini. 

9. Društvo Dobra volja za povezovalno vlogo v kra-
ju in promocijo kraja po celotni Sloveniji. 

Grbi in priznanja jim bodo podeljeni na OSREDNJI 
PRIREDITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU, ki bo v sre-
do, 30. septembra 2015, ob 19. uri v telovadnici 
Osnovne šole Vojnik. 

Vsem prejemnikom iskreno čestitamo. 
 Mojca Skale



LO
KA

LN
A 

SK
U

PN
O

ST

26 25. september 2015 | OgledalO 107/2015

Iz krajevne skupnosti 
Frankolovo

V preteklosti nam je v krajevni skupnosti s pomoč-
jo državnih sredstev in sredstev Občine Vojnik uspelo 
zgraditi čistilno napravo v Globočah in primarni kana-
lizacijski kanal do OŠ Antona Bezenška Frankolovo. Na 
kanal je že priključenih nekaj stanovanjskih hiš ter OŠ 
in župnišče. Takšna obremenitev ni primerna za opti-
malno delovanje čistilne naprave, zato je nadaljevanje 
izgradnje kanalizacijskega omrežja tudi s tega stališča 
nujno in pomembno.

Kanalizacija Frankolovo (II. etapa) 
Vem, da nekateri komaj čakate, da se kanalizacijsko 

omrežje razširi na čim več območij, ki so v planu za pri-
hodnje etape. Žal je naš kraj precej razgiban in odda-
ljen od centra, zato ne gre pričakovati, da bo kanali-
zacijo moč zgraditi do teh odmaknjenih zaselkov. Na 
takšnih lokacijah bo potrebna gradnja manjših ali indi-
vidualnih čistilnih naprav. Kljub omenjenemu dejstvu 
smo veseli, da so se začela dela na izgradnji II. etape 
kanalizacijskega omrežja, ki obsega izgradnjo kanala 
od OŠ do cestnega križišča za Lipo in Dol pod Gojko, 
vse do mostu Mirtič. Izvajalec del je gradbeno podje-
tje PLIMA Žalec. Poleg kanala se bodo na tem odseku 
vgradili tudi hišni priključni jaški, na katere se bomo 
lahko priključili po uspešno opravljenem tehničnem 
pregledu. Priključitev na kanalizacijo bo možna v nas-
lednjem letu. Na celotni trasi (pločnik ob državni cesti 
do križišča in cesta mimo gasilskega doma do mostu 
Mirtič) bo obnovljena tudi asfaltna prevleka. 

Zapora ceste in obvozi 
Gradnja kanalizacije zahteva tudi popolno zaporo 

ceste, zato so potrebni obvozi, ki jih žal v našem kraju 
ni na pretek. Zaradi tega smo skušali najti čim krajše www.mojaobcina.si/vojnik

Pogled na gradbišče

Že večkrat smo opozarjali na problem, ki ga povzro-
čajo pasji iztrebki. V pripravi je nov odlok o javnem 
redu in miru v Občini Vojnik, ki določa obveznosti la-
stnikov in vodnikov psov ter drugih živali.

V predlogu 16. člen prepoveduje voditi pse in druge 
živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, na: 
• otroška in športna igrišča; 
• zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov; 
• na zelenice; 
• na pokopališča; 
• javne površine, ki so označene s posebnimi oznakami. 

Nadalje 17. člen določa, da je lastnik ali vodnik psa ali 
druge živali dolžan za živaljo počistiti iztrebke. V ta na-
men je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za 
pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojne-
mu organu. Vsak lastnik ali vodnik živali je v urbanem 
okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene koše 
oziroma tam, kjer teh ni, zabojnike za komunalne od-
padke. Predvidena globa za kršitev omenjenih določil 
je 170 € za fizično osebo. 

Nadalje je treba opozoriti, da predstavlja srečanje s 
psom, ki je brez nadzora, določeno nevarnost. Če želi-
mo otrokom in vsem občanom zagotoviti zdravo oko-
lje in zmanjšati nevarnosti, ki jim grozijo, moramo so-
delovati vsi, predvsem lastniki psov. Zakon o zaščiti 
živali v 11. členu določa, da mora skrbnik hišnih živa-
li z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije 
ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali. 
Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem psa 
oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevar-
na okolici. Skrbnik psa mora na javnem mestu zagoto-
viti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo ura-
dni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter 
inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, in policisti 
– vsak v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Poleg 
policistov, ki imajo pristojnost nadzora nad izvajanjem 
fizičnega varstva psov na javnih mestih, je ta pristoj-
nost dodeljena tudi občinskim redarjem, ki bodo tudi 
v prihodnje opravljali nadzor. Lastniku psa, ki na javnih 
mestih ne zagotovi fizičnega varstva za svojega psa, se 
lahko izreče globa v višini 200 €. 

 mag. Nataša Kos,
 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

Psi na javnih površinah
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zaupanje in poudarili, da bosta po najboljših močeh 
novo vlogo opravljali odgovorno in zavzeto. 

Za prispevke s fotografijami, navedbo avtor-
ja in telefonsko številko ter za preostale informaci-
je/vprašanja/predloge v zvezi z glasilom Ogledalo 
in spletnim medijem je na voljo elektronski naslov: 
vojnik.ogledalo@gmail.com oz. Lea Sreš - 051 664 280 
in Tjaša Podergajs - 031 562 727. 

 Tjaša Podergajs

obvoze za krajane Lipe, Dola, Zabukovja in druge pre-
hodne uporabnike ceste. Daljši obvozi so možni čez 
Socko, Rakovo Stezo in Lipo. Najkrajši možni obvoz je 
pri frankolovski graščini mimo Selčana proti Gojki do 
Vovka in priključek na cesto Frankolovo – Trnovlje pri 
Socki. Na tej relaciji smo bili primorani zgraditi 50 me-
trov nove trase, ki nam je zaradi hribine povzročala 
nemalo težav. Vse krajane prosim za strpnost in iznaj-
dljivost, da v času gradnje, ki bo s presledki trajala prib-
ližno 3 mesece, najdete optimalne rešitve za obvoze in 
da vsi skupaj malo potrpimo. 

Zunanja ureditev paviljona v graščinskem parku 
Začela se je tudi dokončna ureditev površin priredit-

venega paviljona v graščinskem parku. Dela obsega-
jo izvedbo platoja za postavitev šotora, izgradnjo fe-
kalnega kanalizacijskega priključka za objekte v parku, 
gradnjo meteorne kanalizacije in asfaltiranje ceste do 
igrišča. Z omenjenimi deli bo paviljon skupaj z okolico 
dobil končno podobo in služil svojemu namenu, na kar 
smo krajani lahko ponosni. 

 Dušan Horvat, predsednik KS Frankolovo

Nadzidava prizidka 
v Novi Cerkvi 

Novi odgovorni urednici za glasilo Ogledalo 
in spletni medij Moja Občina

V okviru projekta obnove poslovno-stanovanjske 
stavbe Nova Cerkev 22, kjer je tudi sedež KS Nova Cer-
kev, se bo predvidoma še letos nadzidala obstoječa te-
rasa severovzhodnega prizidka v drugem nadstropju.

Terasa je popolnoma dotrajana in zamaka celoten pri-
zidek. Sama sanacija terase predstavlja precejšen stro-
šek, zato je boljša rešitev nadzidava za dve etaži in iz-
vedba dvokapne strehe s slemenom, pravokotnim na 
osnovno streho. V drugem nadstropju na južni strani 
je predviden enak balkon kot že v prvem nadstropju. 

Z omenjeno nadzidavo bomo izboljšali videz objek-
ta in hkrati pridobili nove površine za razširitev ob-
stoječih stanovanj v drugem nadstropju in mansardi. 
Nadzidani del objekta bo v celoti oblikovno in barvno 
prilagojen osnovnemu objektu. Za nadzidavo smo že 
prejeli soglasje Zavoda za kulturno dediščino in Direk-
cije RS za ceste, do konca septembra pa pričakujemo 
tudi gradbeno dovoljenje. 

 
 Mojca Skale

Občinski svet Občine Vojnik je na svoji 7. redni seji 23. 
julija 2015 na predlog Komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja potrdil novi uredniški ime-
ni – Tjašo Podergajs za občinsko glasilo in Leo Sreš za 
spletni medij Moja Občina. V sami razpravi je bila po-
udarjena predvsem pomembnost dobrega in uskla-
jenega dela, ključnih informacij ter dobrih fotografij. 
Obe imenovani sta bili do sedaj članici uredniškega 
odbora Ogledala.

V predhodnih usklajevanjih se je ob iskanju novih 
imen za to področje pokazalo, da bi bilo smiselno 
funkciji uredništva ločiti tako, da se imenuje odgovor-
ni urednik za Ogledalo in odgovorni urednik za sple-
tni medij. Urednik za spletni medij bo poleg urejevanja 
portala prisoten tudi na posamičnih dogodkih, jih po 
potrebi fotografiral in pripravil zapis. 

Občinski svet je pred imenovanjem novih urednic 
sprejel tudi sklep o razrešitvi odgovornega uredni-
ka Ogledala in tudi člana uredniškega odbora, Jureta 
Vovka. 

Obe novi urednici sta se županu Branku Petretu, ob-
činskemu svetu in občinski upravi zahvalili za izkazano 

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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Na prvo septembrsko sredo se nas je v sejni sobi Ob-
čine Vojnik zbralo več kot 20 udeležencev delavnice za 
pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR), ki predsta-
vlja osnovo za financiranje projektov skupnega lokalne-
ga razvoja.

V uvodni predstavitvi smo ugotovili, da prihajamo ude-
leženci z zelo različnega področja, a da prav vsi vidimo 
priložnost v pripravi projektov, ki se bodo v prihodnje 
lahko financirali iz treh skladov, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja (EKSPR) in Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Strategija za ob-
močje štirih občin bo ključna podlaga za delovanje LAS 
in bo opredelila skupno vizijo, cilje, prioritete in merlji-
ve kazalnike, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Pri 
tem procesu je bistvenega pomena aktivno in množično 
sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz 
vseh treh sektorjev – javnega, ekonomskega in civilne-
ga. 

Na sami delavnici smo analizirali prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti, ki zadevajo območje občine 
Vojnik, in določili prioritete iz usmeritev uredbe CLLD 
(angl. Community Led Local Development) iz nasled-

Delavnica za pripravo Strategije lokalnega 
razvoja – priložnost za financiranje 
projektov skupnega lokalnega razvoja v 
Občini Vojnik

njih štirih tematskih področij: ustvarjanje delovnih mest, 
razvoj osnovnih storitev na podeželju, varstvo okolja in 
ohranjanje narave ter večja vključenost žensk, mladih 
in drugih ranljivih skupin. V nadaljevanju bosta še dve 
delavnici; v tem času pa vljudno vabimo vse, da podate 
projektne predloge ali se priključite s podpisom pristo-
pne izjave. Kot podpisniki izjav boste izrazili namero po 
pristopu k pogodbi o ustanovitvi lokalne akcijske skupi-
ne na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. For-
malna včlanitev v lokalno akcijsko skupino (LAS) na ob-
močju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik bo realizirana 
šele s podpisom omenjene pogodbe. 

Dodatne informacije v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi 
lahko dobite pri Primožu Krofliču (KGZS – Zavod  CE) 
na telefonski številki 03/490 75 81 ali na elektronskem 
naslovu info@raznolikost-podezelja.si. Če želite črpati 
sredstva iz razpisov LAS, se v proces vključite že v fazi 
oblikovanja dokumenta, ki bo podlaga za razpise. 

Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo udeležen-
cem delavnice za prisotnost in njihovo aktivno sodelo-
vanje. 

 Petra Pehar Žgajner 
 Foto: Primož Kroflič

Delo v skupinah zahteva usklajevanje mnenj.
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Štajerski rogisti znova zlati
Že od nastanka se KUD Štajerski rogisti udeležujejo 

mednarodnih tekmovanj rogistov. Tudi v tujini prepo-
znavajo njihovo kakovost, saj se praviloma domov vra-
čajo z najvišjimi odličji. Tudi to poletje so se izjemno 
izkazali in se iz avstrijskega Salzburga vrnili z zlatim ro-
gom.

Štajerski rogisti so si namreč tudi za letos zadali us-
pešno udeležbo na mednarodnem tekmovanju. Vod-
ja rogistov, Jan Kovač: »Zavedali pa smo se, da je pred 
nami težka naloga, saj člani pripadajo vsem generaci-
jam, veliko pa je tudi podmladka. Naša starostna struk-
tura je zelo pestra, saj lahko prisluhnete zvokom rogov 
v izvedbi od 13-letnika pa vse do izkušenega 86-letne-
ga častnega predsednika.« To tekmovanje je bilo tako 
velik izziv za vse, še posebej pa za pet najmlajših čla-
nov, ki se morda niti niso zavedali, kaj pomeni igrati na 
tekmovanju tako visokega ranga. Tovrstnih tekmovanj 
se namreč udeležujejo vrhunske skupine rogistov, ki 
imajo v svojih vrstah veliko profesionalnih glasbenikov 
in filharmonikov. 

Na tekmovanju konec maja v Avstriji, in sicer v Wer-
fenwengu (Salzburg) je sodelovalo 89 skupin rogistov. 
Od tega je 30 skupin igralo skladbe v Es-izvedbi, to-
rej na velikih lovskih rogovih, preostalih 59 pa v B-iz-
vedbi. Naši rogisti so odigrali tri skladbe v Es-izvedbi. 
Strokovna komisija jim je dodelila odlične ocene, ki so 
jih popeljale v sam evropski vrh. Priigrali so si 6. mes-
to in prejeli zlato odličje, kar štejejo kot svojo najbolj-
šo uvrstitev. Jan Kovač: »Ponosni smo, da smo s svojim 

Uspehi Štajerskih rogistov prispevajo k promociji kraja, občine in tudi Slovenije.

nastopom uspeli v hudi konkurenci izvrstnih glasbeni-
kov. Za ta uspeh smo prav vsi člani društva morali vlo-
žiti veliko truda in časa. Veliko je bilo usklajevanj, orga-
nizacije in ogromno stranskih dejavnikov, ki prav tako 
vplivajo na končni rezultat. Zavedamo se, da nam brez 
sodelovanja vseh bližnjih in seveda tudi staršev naj-
mlajših ne bi uspelo. Hvala vsem, ki verjamete v nas in 
nas podpirate.« 

Uspeh Štajerskih rogistov gotovo prispeva tudi k pro-
mociji Slovenije, občine Vojnik in krajevne skupnos-
ti Nova Cerkev, od koder izhajajo. Zato so si člani zelo 
prizadevali, da so v Avstriji pustili najlepši vtis, z za-
vestjo, da na srečanju evropskih narodov predstavljajo 
svojo domovino. Ob tem Jan Kovač dodaja: »Izkušnje, 
resnost in umirjenost starejših ter zagnanost in mla-
dostna razigranost mlajših – to je odlična kombinacija. 
V tej smeri bomo delovali tudi vnaprej, z zavedanjem, 
da je treba uporabiti veliko energije, predvsem pa lju-
bezni do glasbe, ki pa je tako ali tako naša skupna iz-
točnica.« 

Da bi jim le mladostni polet in preudarnost zrelejših 
ne bi nikoli presahnila ter da bi njihova glasba še nap-
rej božala čute poslušalcev na številnih dogodkih v do-
mači občini in na tekmovanjih. Gotovo jih kmalu uja-
mete na kakšnem presunljivem nastopu. Vnovič pa se 
bodo za zveneča priznanja potegovali že v sredini ok-
tobra v češkem Marienmadu. 

 Ana-Marija Bosak
 Foto: osebni arhiv
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val petje, ples in igro, zato sem se na lastno pest začela 
udeleževati raznih seminarjev in izobraževanj v Slove-
niji, nazadnje tudi v Londonu. V Mammi mii igram mla-
do Ali, eno od dveh prijateljic neveste Sophie. 

Danes je veliko šolanih glasbenikov, plesalcev, 
igralcev. Kako si prišla do vloge v tej predstavi? 

Na avdicijo Mamme mie so me povabili, bila je dokaj 
interna, v enem letu pa smo imeli kar šest avdicij, kjer 
so nas preizkušali v petju (Simona Vodopivec Franko, 
Patrik Greblo), plesu (Mojca Horvat) in igri (Boris Ko-
bal). Večinoma smo bili na avdiciji takšni, ki smo imeli 
z muzikalom že izkušnje, pa tudi mlajši profesionalni 
plesalci in pevci. 

Koliko časa ste vadili pred premiero? 
Izbori zasedbe so vsega skupaj potekali skoraj eno 

leto, oktobra 2014 pa smo začeli s pevskimi vajami v 
Domžalah. Pozimi so se vzporedno začeli naporni ple-
sni treningi v plesnem studiu Mojce Horvat na Rudni-
ku v Ljubljani ter kasneje še bralne vaje za igralce na 
Radiu Ognjišče v Ljubljani. Vse skupaj je trajalo nekaj 
mesecev, nato smo se preselili v notranje prostore lju-
bljanskih Križank, kjer smo začeli postavljati predstavo. 
Dober mesec pred premiero smo se preselili na oder 
Križank, prišel je še orkester, ozvočenje, luči, rekviziti, 
scena … Da smo se navadili na vse to, je en mesec res 
minimalno časa. Ni ravno vsakdanje, da imaš na odru 
vrtečo hišo, ki jo prestavljamo sami, in da med akroba-
cijami po zraku zraven še poješ. Svojstven izziv je tudi 
prilagoditev bioritma – vaje in predstave potekajo po-
zno v noč, zato moramo svoj bioritem prilagoditi tako, 
da smo zvečer »na vrhuncu«, da smo energični in da 
v istem tempu zdržimo triurno predstavo. Zadnja dva 
meseca smo vadili tudi po 14 ur na dan. 

Kaj ti je v predstavi najbolj všeč? 
Všeč mi je glasba. Pesmi, ki jih imam sedaj skoraj vsak 

večer privilegij poslušati v živo s strani vrhunskega or-
kestra. Všeč mi je, ko se skupina množice nastopajočih 
poveže v energičnem plesu. Všeč mi je skupinski duh 
naše »Mm družine«, kot si radi rečemo, saj se vsi zelo 
trudimo. Od profesionalnih plesalcev, ki so odlični in 
požrtvovalni, do vseh zvenečih imen (Alenka Godec, 
Damjana Golavšek, Gojmir Lešnjak Gojc, Uroš Smolej 
itd.), vsi so super ljudje in imamo se zares fino. Ko se 
trud poplača z nasmehom prisotnih, s stoječimi ovaci-
jami vsak večer novih 1400 gledalcev v Križankah, ko 
smo vsi na nogah in skupaj z njimi zapojemo še nekaj 
uspešnic, se zares sprošča pozitivna energija in sem za-
res vesela in hvaležna, da sem del te zgodbe. 

Kako uskladiš vse svoje obveznosti? 
Kadar se dobro organiziram, gre. Za mano je pestro 

leto, končujem zadnje izpite in diplomo na fakulteti za 
šport, imela sem prakso pri pouku športne vzgoje na 
mednarodni šoli v Ljubljani, vaje za muzikal, treninge, 

Urška Koželj in muzikal Mamma mia
Urška Koželj je doma v Vojniku. Končuje študij na fa-

kulteti za šport. Veseli jo marsikaj in v življenju je uspe-
la na več področjih. V zadnjem času pa uspešno nasto-
pa v muzikalu Mamma mia.

Kaj je glavna ideja muzikala Mamma mia? 
V Sloveniji je naloga muzikala Mamma mia definitiv-

no širjenje muzikala kot zvrsti, ki je pri nas manj razšir-
jena. Sledi prvemu vseslovenskemu muzikalu Cvetje v 
jeseni, ki je zasluženo doživel velik uspeh. Gre za hite 
legendarne skupine Abba, prevedene v slovenščino s 
strani Tomaža Domicelja, povezane v celoto z roman-
tično zgodbo o mladem paru, ki je tik pred poroko na 
enem izmed grških otokov. Posebnost muzikala je tudi 
ogromen plesni vložek, mediteranski ambient in seve-
da orkester v živo pod taktirko Patrika Grebla. Avtorske 
pravice za tak projekt so zelo drage, pogajanja zanje 
trajajo več let. Našemu producentu, legendarnemu bi-
všemu smučarju Juretu Franku je to uspelo po šestih 
letih. Odkupil je avtorske pravice za prostor bivše Ju-
goslavije. Premiero pred nami so doživeli v Beogradu 
(v Pozorištu na Terazijama), sledili smo mi v Ljubljani z 
istim režiserjem – Jugom Radivojevićem in nato še Za-
greb, seveda s tremi različnimi zasedbami. 

Muzikal je posebna glasbena zvrst. Kdaj si se od-
ločila, da bi sodelovala v njem, in kakšno vlogo 
imaš? 

Z muzikalom sem se začela resneje ukvarjati pred tre-
mi leti, ko mi je bila v »domačem« Šentjakobskem gle-
dališču Ljubljana, kjer sem igrala že v nekaj predstavah, 
ponujena glavna vloga Nade Frayer v muzikalu Uscana 
vas (v originalu Urinetown). Takrat sem se za potrebe 
vloge morala začeti učiti specifičnega »muzikal petja« 
pri Željki Predojević, saj sem bila do takrat altistka v 
zboru, v muzikalu pa je večina glavnih vlog napisana v 
dokaj visokih legah in sem morala čez noč postati so-
pranistka. Muzikal mi je zlezel pod kožo, ker je združe-

Mamma mia – vsi nastopajoči



KU
LT

U
RA

3125. september 2015 | OgledalO 107/2015

delo… Zaradi časovne stiske sem za nekaj časa prene-
hala poučevati deskanje na snegu in aerobiko, s čimer 
sem se preživljala. Potem sem imela čas, denarja pa ne. 
Včasih je bilo zares težko plačevati ure petja, seminar-
je, seveda pa si nisem dovolila, da bi s tem obremenje-
vala svoje starše. Na začetku je zmeraj tako, da vlagaš 
ogromno, rasteš in se učiš, vendar ti to ne omogoča 
tudi preživetja. 

Kaj trenutno počneš poleg sodelovanja v muzikalu? 
Trenutno mi največ časa še vedno vzame Mamma 

mia, bila pa sem zelo vesela povabila k snemanju nove 
serije Usodno vino, ki na Pop tv prihaja jeseni in kjer 

Urška Koželj

sem dobila manjšo vlogo. Trenutno se preživljam tudi 
s snemanjem reklam ter s statiranjem in igranjem v fil-
mih (Inferno, Bićemo prvaci sveta, Dekleta ne jočejo 
itd.). 

Imaš še kaj prostega časa in kako ga preživiš? 
Skoraj vsak prosti trenutek izkoristim za pobeg iz 

Ljubljane, najraje v moj ljubi Vojnik. Rada sem v kro-
gu svojih ljudi, z družino in sorodniki, s katerimi smo 
si zelo blizu, si pomagamo in mi ogromno pomenijo. 
Veliko sem v naravi, iščem mir in tišino. Rada tečem, 
hodim v hribe, grem na kolo, tečem na smučeh. 

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? 
V prihodnje se želim razvijati, biti zdrava. Želim si no-

vih projektov in izzivov. V preteklosti sem žal zaman 
poskušala pripeljati katero izmed predstav na gosto-
vanje v Vojnik, saj je oder, predvsem zaodrje naše sicer 
lične dvorane na žalost premajhno. Morda pa nekoč. 

Kdaj si lahko ogledamo predstavo Mamma mia? 
V avgustu je v ljubljanskih Križankah razprodanih 

osem predstav, v Avditoriju Portorož je predstava 29. 8. 
Kasneje se bo predstava igrala tudi v Španskih borcih, 
predvsem v decembru. Dogovori za gostovanja v sep-
tembru, oktobru in novembru pa so še v teku. Vabljeni! 

 
Urška, Vojničani smo ponosni na tvoje uspešno sode-

lovanje v tako znanem in zanimivem muzikalu kot tudi 
v drugih predstavah. Želimo ti uspešen zaključek štu-
dija, veliko lepega v osebnem življenju, nato pa še več 
zanimivih nastopov. Saj veš, potem ko po odpovedo-
vanju, trudu in vseh težavah uspeš, se radi pohvalimo: 
»Ja, to je pa naša Urška!« 

 Milena Jurgec
 Foto: osebni arhiv
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Naslednje vrstice so namenjene moškim krajanom 
s posluhom: moški zbor še vedno medse toplo vabi 
nove člane. Družba je prava, zabave obilo, lepega petja 
tudi. Obenem bo zbor prihodnje leto obeležil 80. oble-
tnico delovanja, kar pomeni, da bo v tej sezoni še več 
pestrega dogajanja. Pridružite se jim, veseli vas bodo. 

 
 Rozmari Petek 
 Foto: Rozmari Petek

Vojniški moški zavzeli Piran
Biti član Moškega pevskega zbora KUD France Pre-

šeren Vojnik pomeni več stvari. Poleg ponosa, dobre 
družbe, odlične zborovodkinje Emilije Kladnik Sorčan 
ter, jasno, ubranega petja članstvo letno prinese tudi 
nekaj gostovanj in izletov. Eden takšnih je bil zadnje 
dni junija, ko so se moški s svojimi boljšimi polovicami 
(nekako se sirotam le morejo odkupiti za manjkajoče 
ure, ki jih namesto v ženinih objemih preždijo med pri-
jatelji pevci) odpravili na izlet. Tokrat so se odpeljali na 
slovensko obalo, konkretno v Piran.

A niso plavali. Za kaj takega ni bilo časa, saj so s svo-
jim prešernim petjem okupirali Piran. Peli so praktič-
no ob vsakem pomembnejšem obeležju; ob mojstru 
Giuseppu Tartiniju na Tartinijevem trgu, z balkona lepo 
obnovljenega hotela Piran (ni ga mesta, kamor naših 
fantov ne bi z veseljem spustili), ne nazadnje pa tudi 
s kora cerkve sv. Jurija nad Piranom. Tam so prepevali 
celo sveto mašo, za nagrado pa je g. župnik vsem sliko-
vito opisal zgodovino Pirana in same cerkve. Med dru-
gim v njej hranijo skoraj 500 let staro leseno maketo 
cerkve ter znameniti leseni kip Križanega iz Pirana, ki je 
eden ključnih spomenikov srednjeveške kiparske de-
diščine (nastal je v začetku 14. stoletja) na slovenskih 
tleh. 

Vojniški moški so zavzeli Piran.

• GORAN BOJČEVSKI KVARTET •  

• Glasbeniki nedvomno vsak na svojem področju predstavljajo vrh dovršenosti, ko pa se posamezne energije zlijejo v eno samo, dobimo 
eno čisto posebno Zgodbo • Zgodbo, ki dokazuje, da je prepletanje raznih glasbenih zvrsti ne zgolj mogoče, ampak čarobno • 

 

 • sobota • 26.9.2015 • 19.00 • Grad Lemberg •  

• klarinet • Goran Bojčevski •  
• klavir • Dejan Berden •  

• harmonika • Tomaž Marčič • 
• kontrabas • Miha Koren • 

 • Vstop prost •  

 • Občina Vojnik in Grad Lemberg vabita •  
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Koncert kvarteta 
Frankolovo

Taščice v Šentjurju in 
na Kozjanski domačiji

25. junija, na dan, ko praznuje Slovenija, ko praznu-
jemo Slovenci, je kvartet Frankolovo, ki deluje pod 
okriljem Prosvetnega društva Antona Bezenška Fran-
kolovo, v cerkvi Sv. trojice na Gojki priredil svoj tretji 
samostojni koncert.

Ubrani glasovi štirih fantov so se po dveletni prekinit-
vi spet združili in lahko se pohvalijo z lepo bero uspe-
šnih nastopov. Sicer pa imajo Bojan, Joži, Miro in Boris 
lepo petje tako rekoč v krvi, saj so prepevali ali še pre-
pevajo v moškem pevskem zboru Prosvetnega društva 
Antona Bezenška Frankolovo. Mehkobo večeru so do-
dale tudi gostje, odlične citrarke Glasbene šole Risto 
Savin iz Žalca pod mentorstvom ge. Irene Tepej, ki so 
nas z milimi zvoki citer popeljale tja daleč med spo-
mine. Bil je dan po kresu, dan državnosti in dan, ko je 
kvartet zopet razvajal ljubitelje lepega petja. In bilo je 
dovolj razlogov, da smo si po koncertu vzeli čas in ob 
nazdravljanju, golažu in lepi pesmi preživeli še en lep 
večer na Gojki. 

 Janja Srebot Vdovič

Ljudske pevke »TAŠČICE« so pele v Domu starejših v 
Šentjurju in v Dobju na »Kozjanski domačiji«.

Vodstvo Doma starejših Šentjur je 5.  avgusta 2015 
povabilo Ljudske pevke Taščice, da bi popestrile po-
poldne njihovim varovancem. Program je bil pester, 
saj jih je spremljal tudi mladi harmonikar David Kra-
meršek, vnuk vodje skupine Majde Brežnik. Že v več 
domovih so ubrano zapele, David pa je zaigral na har-
moniko in poželi so buren aplavz. Oskrbovanci so bili 
zelo zadovoljni z njihovim nastopom in si želijo, da jih 
še obiščejo. Lepo so jih sprejeli in čudovito pogostili. 
Obljubile so, da se še kdaj vrnejo. 

Taščice so bile povabljene tudi k sodelovanju na pri-
reditvi Teden starih obrti in običajev v Dobju, in sicer 
27. avgusta 2015 na »Kozjanski domačiji«. To je bil Če-
trtkov večer domačih pesmi in napevov. Skozi kultur-
no bogastvo Kozjanskega do Vojnika in Laškega nas je 
popeljal Franci Podbrežnik (Franci Solčavski). Nastopili 
so: Trio Frece iz Dobja, naše pevke Taščice, Milica Pre-
šiček s častitljivimi 88 leti in svojo harmoniko, Ljudske 
pevke s Prevorja, citrarski trio iz Gorice pri Slivnici, Ofi-
rovci iz Laškega in Šentjurski muzikanti. Bil je prijeten 
večer, poln petja in glasbe, za humor pa je poskrbel 
Franci Solčavski. 

To je bilo delo Ljudskih pevk Taščic v mesecu avgu-
stu, ko je bilo vroče in počitniško razpoloženje. Pevke 
pridno vadijo in nastopajo še naprej. Že 8. septembra 
gredo v Dom Lipa v Štore, kjer jih nestrpno pričakujejo. 

 
 Franc Lebič 
 Foto: Franc Lebič

Kvartet Frankolovo med nastopom

V domu starejših v Šentjurju
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Letovanje otrok GZ Vojnik - Dobrna v Fažani

Že v mesecu juniju se je na morje odpravila prva polo-
vica otrok z mentorji. Sedem dni druženja je minilo, kot 
bi trenil, saj je bil njihov urnik zapolnjen z mnogo aktiv-
nostmi. Del letovanja je bil namenjen izobraževanju, zato 
so imeli na urniku tudi predavanja o različnih temah gasil-
stva. Kopanju in razigranosti v vodi so sledili turnir v od-
bojki in razne igre, ki pa so bile tekmovalne narave. Nekaj 
od njih je bilo vodnih, druge so temeljile na znanju o ga-
silskih veščinah, pri vseh pa so otroci z glasnim navijanjem 
ustvarjali rahlo vznemirljivo, tekmovalno, a vendarle pri-
jetno vzdušje. 

Ker je bilo v kampu tudi veliko število mladih gasilcev 
iz Hrvaške, je bilo zanimivo spoznavati, kako različne so 
njihove zmožnosti v znanju na gasilskem področju. Ned-
vomno so se otroci iz naše gasilske zveze odlično izkazali. 
Doživetje v kampu je bilo najpristnejše ob večerih, ko se je 
rivalstvo med društvi spremenilo v nedolžno prijateljeva-
nje slovenskih in hrvaških otrok. Predvsem zadnji večer je 
bil prežet s pozitivno energijo. Po izboru za mis in mistra 
kampa ter najboljšo masko je največ zanimanja poželo 
tekmovanje v imitiranju. Smešnim in resnim nastopom so 
sledili bučni aplavzi in zadnji večer se je hitro bližal h kon-
cu. Tako se je teden za marsikoga prehitro zaključil. 

 Nasmejani, sproščeni obrazi so bili popotnica otrokom 
iz prvega termina letovanja v zadnjo noč pred odhodom. 
In ker je kamp gasilske mladine ravno pravšnji kraj za pus-
tolovščine, se bo prav gotovo tudi druga polovica otrok, 
ki se je tja odpravila konec avgusta, vrnila domov z lepimi 
izkušnjami. 

 Nastja Kraljič,
 za mladinsko komisijo GZ Vojnik - Dobrna

Fažana je malo ribiško mestece pri Pulju, kjer ob čudovitem sprehajališču in s pogledom proti Brionom leži kamp 
hrvaške gasilske mladine. Poletje je nekaj časa preživelo tam 80 otrok iz Gasilske zveze Vojnik - Dobrna.

Skupinska fotografija nasmejanih udeležencev

www.mojaobcina.si/vojnik

Klasična terapevtska masaža 30 min 13 €
Klasična terapevtska masaža 60 min 24 €
Klasična terapevtska masaža 90 min 35 €
Masaža glave in obraza 30 min 15 €
Masaža stopal 30 min 15 €
Masaža nosečnice 30 min 13 €
Masaža nosečnice 60 min 24 €

Storitev Čas Cena

Vaša naročila sprejemamo na: 
telefonsko številko  →  040 525 139 
elektronski naslov   →  masaze@studio-tamara.info

Nahajamo se v Vojniku, ob glavni cesti, zraven frizerstva in 
zlatarstva. Storitve izvajamo po predhodnem naročilu, imamo 
fleksibilen delovni čas, zato je najbolje, da nas za rezervacijo in 
ostale informacije pokličete ali nam pošljete mail. Enako velja za 
naročilo in prevzem darilnih bonov.

Lepo vabljeni v čas zase! 

Masažni studio Tamara
Rok Ovčar s.p. Celjska c. 19, Vojnik

Cenik velja od 1.3.2015.
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Običajno so gasilci tisti, ki pomagajo drugim v nesrečah. Domači gasilci pa iščejo način, kako pomagati tudi 
sebi. Dejstvo, da gasilci pri svojem delu doživljajo tudi travme, namreč ne sme biti več tabu, so prepričani v 
Gasilski zvezi Vojnik - Dobrna, zato so se lotili kompleksne naloge, kako pomagati prostovoljnim gasilcem, ki 
v akcijah doživijo stres. Takšno idejo so že dolgo premlevali, vendar je ob tekočih stroških delovanja društev 
zanjo vedno zmanjkalo denarja. Pred kratkim so skupaj z gasilskim društvom v Prezidu uspešno kandidirali 
za sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj, zato bodo zdaj sami sestavili izobraževanje, ki ga vsi 
prostovoljni gasilci zelo pogrešajo. »Kako obdelati posttravmatski stres je naša inovativna zadeva v celotnem 
projektu. Do sedaj k tem stvarem iskreno rečeno sploh nismo znali pristopiti. Zdaj nameravamo v okviru 
projekta izdati tudi učbenik o tem,« pripoveduje predsednik zveze Benedikt Podergajs. 

Kot dodaja, so analize z obeh strani meje pokazale, da se s posttravmatskim stresom gasilci premalo 
ukvarjajo. Stres je sestavni del njihovih intervencij. V nesrečah, še posebej takšnih, kjer so udeleženi tudi 
otroci, gasilci trpijo veliko psihično breme, ki ga sami težko (če sploh) predelajo. »Pomembno je tudi osveščati 
javnost in prostovoljce same ter s tem razbiti ustaljeno mišljenje, da je pomoč za čustvene težave sramotna,« 
še poudarja Podergajs. 

Del »pogače« evropskih sredstev so okusili tudi mladi gasilci, ki so letos počitnikovali v Fažani. V okviru 
projekta, za katerega bodo na obeh straneh meje gasilska društva prejela po 150 tisoč evrov sredstev, bodo 
gasilskim društvom vojniške in dobrnske občine nakupili še zaščitne in delovne obleke za gasilce, pokrili pa 
bodo tudi stroške izobraževanj za operativne gasilce.

 Rozmari Petek

ROTO BIOLOŠKE
ČISTILNE NAPRAVE

Še vedno
nimate kanalizacije?

tel: 080 22 52
www.roto.si

slovenski proizvod

Kako pomagati gasilcem

1. SLOVENSKI PROIZVAJALEC
Podjetje ROTO je Slovenski proizvajalec z več kot 

40 letno tradicijo. Po Sloveniji ima že več kot 4000 
gospodinjstev vgrajenih ROTO čistilne naprave in 
več kot 15000 gospodinjstev ROTO rezervoarje za 
vodo.

2. VISOKA UČINKOVITOST ČIŠČENJA
ROTO čistilne naprave prečistijo vodo v povprečju 

97,20%. Delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno 
in brez smradu. Komunalne odpadne vode iz 
stranišč, kopalnic in kuhinj se prečistijo do te mere, 
da se lahko voda varno izpušča v površinske vode ali 
ponikovalnico. ROTO čistilna naprava je konstruirana 
v skladu z Evropskim standardom SIST EN 12566 in 
dosega stopnje čiščenja, ki so predpisane v Republiki 
Sloveniji.

3. EKONOMIČNOST
Nizki obratovalni stroški, visoka gospodarnost in 

varčnost energije. Strošek porabe električne energije 
znaša približno 6 € letno na osebo. Investicija v 
čistilno napravo se povrne v 5-ih letih.

4. ODLIČNA KAKOVOST DELOVANJA
Čiščenje vode v čistilni napravi poteka na enostaven 

način, saj vse funkcije in procesi delujejo na principu 
zraka – podtlaka. To zmanjša verjetnost okvar v 
čistilni napravi, saj so vsi mehanski deli izven čistilne 
naprave. ROTO čistilne naprave delujejo brez smradu 
in mehanskih okvar.

5. DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA
Rezervoar čistilne naprave je izdelan iz polietilena, 

ki ima življenjsko dobo 50 let in več. Čistilno 
napravo lahko po uporabi razstavimo in polimerne 
komponente recikliramo.

6. SERVIS
24 urni servis zagotavlja sigurnost vsakemu kupcu 

ROTO čistilne naprave. Strokovno svetovanje na 
terenu, zagon in servisne storitve so pomemben del 
kakovostnega delovanja vsake čistilne naprave.

IZBIRA ROTO ČISTILNE NAPRAVE JE PRAVA ODLOČITEV
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Psi reševalci v Vojniku
Druga mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov v 

Vojniku
Z novim letom je stekla priprava na drugo medna-

rodno vajo reševalnih psov, ki sta jo organizirala Ob-
čina Vojnik in CZ Vojnik. Do začetka junija so bile ure-
jene vse formalnosti za začetek vaje (nastanitev za vse 
udeležence, prehrana, darila ipd.). V četrtek, 18. junija 
2015, pa so prišli vsi udeleženci – vodniki reševalnih 
psov s svojimi štirinožci – iz različnih evropskih in slo-
venskih krajev (Salzburga, Innsbrucka, Genove, Mari-
bora). Z dobrodošlico in toplim obrokom smo jih pri-
čakali v Sorževem mlinu.

Zgodnje rosno jutro je narekovalo otvoritev vaje. Poz-
dravila sta nas župan Branko Petre in namestnik po-
veljnika CZ Vojnik, Tomaž Pekovšek. Inštruktor iz orga-
nizacije IRO, Rene Nobis, je podal izčrpna navodila za 
delo po ruševini in v gozdu. V opoldanskem času smo 
presenetili učence 4. in 5. razreda OŠ Vojnik s predsta-
vitvijo dela reševalnega para (vodnik reševalnega psa 
in pes reševalec). Po kosilu smo odšli na delo do ruše-
vine. 

V sončnem sobotnem jutru smo se odpravili v gozd 
na Virt, ki je v lasti LD Vojnik. Izvedli smo vajo reševa-
nja pogrešanih v naravi. Kosilo je bilo na igrišču, kjer 
so nas čebelarji pogostili z medico in vinom. Ker ima 
vsaka streha svoj namen, nam je streha ruševine nudi-
la zavetje v sobotnem deževnem popoldnevu. Večer-
no presenečenje za udeležence je bilo pečenje na žaru, 
prav tako pa nas je presenetil DJ Igor Juteršek, ki nam 
je petje in plesanje popestril s predvajanjem raznovr-
stne glasbe in svetlobnimi efekti. 

Jutranji žarki so se prehitro pokazali. Morali smo vsta-
ti in oditi na delovišče ter nato na igrišče, kjer smo za 
občane organizirali prikaz dela. Po kosilu smo imeli 
uradni zaključek, kjer sta Danilo Praprotnik in Tomaž 
Pekovšek podelila diplome ter udeležencem zaželela 
srečno in varno pot domov. 

Zahvaljujem se vsem, ki so pripomogli k uspešno iz-
vedeni vaji: Občini Vojnik in CZ Vojnik, Irmi Blazinšek, 
Otonu Samcu, podjetju IANČI, d.o.o., LD Vojnik, pod-
jetju Kova, d.o.o., Plastiki Skaza, d.o.o., podjetju  Si-

eko, d.o.o., podjetju Konki-Nova, Vladimirju Kebru, s.p., 
Robertu Pilihu, s.p., PGD Nova Cerkev, Vinogradniško-
-vinarskemu društvu občine Vojnik, Hiši Žan, d.o.o., 
Zdenku Vrenku, Društvu kmetic Meta, Marjanu Kovaču 
in Ovtar trgovini, d.o.o. 

 
Na koncu še nekaj strnjenih vtisov udeležencev: 
Rene: »Že lansko leto je bila vaja vrhunsko organizi-

rana in vidim, da ste perfekcionisti, ker je bila letos iz-
vedena še na višjem nivoju. Že sedaj se veselim pova-
bila na vašo vajo v letu 2016.« 

Hubert: »Preseneča me požrtvovalnost in ves trud 
celotne organizacijske ekipe. Prelepi kraji, odlična na-
stanitev in več kot odlični ljudje. Tematike na vaji so 
bile natančno izbrane in precej zahtevne. S pridom 
bomo pridobljene izkušnje uporabljali v svojem do-
mačem klubu. Se vidimo prihodnje leto.« 

Andrea: »Prosim, da vajo organizirate tudi prihodnje 
leto. Že leto poprej je bila več kot odlična. Želim si, da 
bi bile tematike še bolj zahtevne in bolj obarvane z de-
lom na ruševinskih objektih.« 

Hojka: »Organizacija je bila super, kakor tudi druž-
ba. Najboljši so odnosi in navdušenje Valentine in vseh 
sokrajanov za izvedbo vaje.« 

Fulvio: »Gledano s stališča vodnika reševalnega psa 
in obenem profesionalnega gasilca je bila organizacija 
izvrstna in profesionalno izvedena. Neprecenljiva izku-
šnja.« 

Susanne: »Počutila sem se kot v hotelu s petimi zvez-
dicami. Odlična nastanitev, čudovito okolje in dobra 
hrana. Najbolj pomemben razlog, da naredim 400 ki-
lometrov za to vajo, so izkušnje, dobra delovišča in kraj 
Vojnik. Naša naloga je pomagati ljudem v nesreči in vi 
ste nam omogočili najboljši približek tega z vajo. Izku-
šnja, ki smo jo pridobili s prikazom za šolarje in nato 
druženje ter sam kontakt otrok – pes mi veliko pomeni. 
Tebi in celotni ekipi je uspelo nemogoče. Izpeljali ste 
res zahtevno nalogo in to na vrhunskem nivoju.« 

 
 Valentina Kolman, pripadnica CZ Vojnik 
 Foto: Darinka Lečnik Urbancl, Valentina Kolman 

Druga mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov v 
Vojniku.
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URADNO GLASILO

OBČINA VOJNIK

OBČINE VOJNIK
ŠT. 3/107, 25. SEPTEMBER 2015

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leta 2016–2018.
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. 
list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08, 87/11 in 
40/12), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stano-
vanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06, 
11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2, 23/07, 41/07, 
61/10, 62/10 in 57/12) in sklepa Občinskega sveta Ob-
čine Vojnik, sprejetega na 7. redni seji dne 23. 7. 2015,

OBČINA VOJNIK,

Keršova 8, Vojnik

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 

za leta 2016–2018.

1. PREDMET RAZPISA

1.1. Predmet razpisa

Občina Vojnik (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje od-
dajo neprofitnih stanovanj, ki se bodo izpraznila ali na 
novo pridobila v letih 2016, 2017, 2018 v najem. Število 
dodeljenih stanovanj bo odvisno od števila praznih 
stanovanj, ki bodo na razpolago v letih 2016–2018 ozi-
roma do objave novega razpisa. 

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: 

• lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem 
prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu Pravil-
nika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(v nadaljevanju: Pravilnik) niso zavezanci za plačilo 
lastne udeležbe in varščine;

• lista B za stanovanja, namenjena za oddajo mladim 
in mladim družinam, ki prvič rešujejo svoj stano-
vanjski problem.

Na prednostno listo A in B se bodo uvrstili prosilci, ki 
bodo izpolnjevali dohodkovni kriterij iz točke 2.2. 

Stanovanja, namenjena za listo A, bodo na območju 
Občine Vojnik, ki se bodo sprostila v času razpisa. 

Stanovanja, namenjena za oddajo mladim in mladim 
družinam, ki se bodo uvrstili na prednostno listo B, so 
predvidena na lokaciji Nova Cerkev, ki so v fazi obnove. 
Dokler se nova stanovanja ne bodo vzpostavila, bodo 
prosilci, ki so uvrščeni na prednostno listo B, uvrščeni 

na prednostno listo A, po kriterijih za to listo.

Če bo število upravičencev za stanovanja, namenjena 
mladim in mladim družinam, manjše od sproščenega 
števila stanovanj, se preostala stanovanja dodelijo os-
talim upravičencem po listi A.

Če bo število upravičencev za stanovanja, namenjena 
mladim in mladim družinam, večje od razpisanega šte-
vila stanovanj, se ti prosilci avtomatično uvrstijo na lis-
to A s pogoji za to listo.

Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastni-
kom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem. La-
stnik stanovanja lahko odpove najemno pogodbo iz 
razlogov in pod pogoji, določenimi v 103. členu Stano-
vanjskega zakona, še zlasti, če najemnik redno ne pla-
ča najemnine v roku, ki ga določa najemna pogodba. 

1.2. Neprofitna najemnina

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo do-
ločena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/2010) oziro-
ma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja 
najemne pogodbe. 

Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do subvenci-
onirane neprofitne najemnine v skladu z Uredbo, ozi-
roma drugim predpisom, veljavnim v času najema sta-
novanja.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravi-
co vsakih pet let preveriti, ali najemnik in uporabniki 
neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne 
pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljav-
nem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih 
prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverja-
njem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega 
stanovanja pridobiva najemodajalec iz uradnih evi-
denc in drugih zbirk osebnih podatkov upravljavcev 
zbirk podatkov, v skladu z zakonom. Najemniki mora-
jo na zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane 
izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni 
od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do 
neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lah-
ko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje 
skladno z 90. členom Stanovanjskega zakona. 

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za 
stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo 
tako, da dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu 
Pravilnika, lahko najemnik od najemodajalca zahteva 
preveritev svojega socialnega stanja in ponovno 
spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno 
najemnino.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v velikos-
ti 55 m², točkovano s 320 točkami, znaša najemnina, 
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izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov 
približno 180 EUR. 

1.3. Površinski normativi

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani 
naslednji površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila 
lastne udeležbe in varščine

1-člansko od 20 m² do 30 m²

2-člansko od 30 m² do 45 m²

3-člansko od 45 m² do 55 m²

4-člansko od 55 m² do 65 m²

5-člansko od 65 m² do 75 m²

6-člansko od 75 m² do 85 m²

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se povr-
šine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m².

Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi manjše sta-
novanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi.

Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi večje stano-
vanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri 
čemer se razlika v m2 lahko obračuna kot prosto obli-
kovana najemnina.

2. RAZPISNI POGOJI

2.1. Splošni pogoji

Upravičenci do dodelitve neprofitnih stanovanj v na-
jem morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 

 - da so državljani Republike Slovenije ali državljani 
držav članic Evropske unije ob izpolnjevanju pogoja 
vzajemnosti, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v 
Republiki Sloveniji, 

 - da imajo stalno prebivališče na območju občine Voj-
nik, 

 - da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za 
nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik 
ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega 
stanovanja, razen če morajo to stanovanje po zako-
nu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno 
najemnino, 

 - da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vred-
nosti primernega stanovanja (točka 2.3.), 

 - da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva 
v letu 2011 gibljejo v mejah, določenih v 2.2. točki 
razpisa, 

 - da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev nepro-
fitnega stanovanja v najem, poravnal vse obvezno-
sti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja 
ter morebitne stroške sodnega postopka.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v na-
jem so tudi:

 - žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče 
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, 
zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj 
na območju Občine Vojnik; 

 - invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidske-
ga vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede 
na kraj stalnega prebivališča, če imajo na območju 
občine Vojnik možnosti za zaposlitev ali imajo zago-
tovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene stori-
tve;

 - najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o 
podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pra-
vice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost 
do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku;

 - osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebi-
valstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje 
po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 
50/98 – odl. US in 14/99 – odl. US), Zakonu o tujcih 
(Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedi-
lo), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 
– popr.), Zakonu o urejanju statusa državljanov dru-
gih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Slo-
veniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno 
besedilo) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni 
list RS, št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNN-
VSM in 65/05 – ZZZRO).

2.2. Dohodkovni kriterij

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega sta-
novanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v obdob-
ju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ne presegajo v pregle-
dnici pod to točko določenih odstotkov od povprečne 
neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znaša-
la 1.005,64 EUR.

Prosilci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki 
ne presegajo dohodka gospodinjstva, določenega v 
spodnji preglednici, so oproščeni plačila lastne ude-
ležbe in varščine.

Velikost 
gospodinjstva

DOHODEK

% Meja neto 
dohodka v EUR

1-člansko 90 % do 905,08 EUR

2-člansko 135 % do 1.357,61 EUR

3-člansko 165 % do 1.659,31 EUR
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4-člansko 195 % do 1.961,00 EUR

5-člansko 225 % do 2.262,69 EUR

6-člansko 255 % do 2.564,38 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja 
lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.

Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omo-
gočajo neposredno pridobivanje podatkov o neto do-
hodkih po uradni dolžnosti pri Davčni upravi RS, mo-
rajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva 
predložiti sami za navedeno obdobje. 

2.3. Premoženje gospodinjstva

Glede na število članov gospodinjstva vrednost druge-
ga premoženja (vse drugo premično ali

nepremično premoženje v državi in tujini razen pre-
moženja po 3. alineji 3. člena Pravilnika) v lasti prosilca 
ali drugega družinskega člana ne sme presegati nas-
lednjih zneskov:

Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega premo-
ženja, ki ne sme presegati 
40 % vrednosti primerne-

ga stanovanja

1-člansko 15.148,80 EUR

2-člansko 18.515,20 EUR

3-člansko 23.564,80 EUR

4-člansko 27.604,48 EUR

5-člansko 31.980,80 EUR

6-člansko 35.347,20 EUR

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primer-
nega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 
320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina sta-
novanja v povezavi s številom uporabnikov stanova-
nja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za 
stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.

2.4. Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu

Na razpisu ne morejo sodelovati:

 - tisti, ki jim je bilo najemno razmerje z razpisnikom 
prekinjeno iz krivdnih razlogov, razen če so do iz-
daje odločbe o dodelitvi neprofitnega stanovanja 
poravnali vse obveznosti iz prejšnjega najemnega 
razmerja, vključno s stroški morebitnega sodnega 
postopka;

 - pogoj iz prejšnje alineje se nanaša tudi na uporabni-
ke stanovanja, razen če dokažejo, da v času trajanja 
prejšnjega najemnega razmerja niso bili zmožni pla-

čevanja najemnine;

 - tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti raz-
pisnika in ne plačujejo obveznosti za stanovanje.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANO-
VANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

3.1. Prednostne kategorije prosilcev

Prednostne liste upravičencev za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem bodo sestavljene na podlagi kriteri-
jev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem. 

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. 
členom Pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne 
kategorije prosilcev: mladi (udeleženec razpisa ni star 
več kot 30 let, za starost 30 let šteje 30 let, dopolnjenih 
v letu razpisa) in mlade družine (v primeru družin z naj-
manj enim rojenim otrokom, v kateri nobeden od star-
šev ni star več kot 35 let, za starost 35 let se šteje 35 let, 
dopolnjenih v letu razpisa); družine z več otroki; inva-
lidi in družine z invalidnim članom; družine z manjšim 
številom zaposlenih; državljani z daljšo delovno dobo, 
ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki; žrtve na-
silja v družini; osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. 

Točkovanje prednostnih kategorij prosilcev je določe-
no pod točko 3.3.

3.2. Dodatni pogoji

Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem zapisnik določa še do-
datna pogoja in kriterija:

– STALNOST BIVANJA PROSILCA NA OBMOČJU OBČINE 
VOJNIK:

Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno leta 1971 
dalje, ker za obdobje pred tem letom ni mogoče dobiti 
potrdila o stalnem bivanju na območju Občine Vojnik. 
Upošteva se število let, dopolnjenih v letu objave raz-
pisa. V primeru prekinitve stalnega bivanja na obmo-
čju Občine Vojnik se doba stalnega bivanja sešteva.

– UVRSTITEV NA PREDNOSTNO LISTO NA PREJŠNJIH 
RAZPISIH:

Dodatne točke bodo lahko pridobili prosilci, ki so že 
sodelovali na prejšnjih razpisih za dodelitev nepro-
fitnih stanovanj v najem v Občini Vojnik in se uvrstili 
na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice do 
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem glede na 
število razpisanih stanovanj.

Točkovanje dodatnih pogojev prosilcev je podrobneje 
določeno pod točko 3.3.

3.3. Točkovanje

Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji, 
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opredeljeni v točkah 3.1. in 3.2., se točkujejo z nasle-
dnjo višino točk: 

PREDNOSTNE 
KATEGORIJE PROSILCEV:

število 
točk

1. Mladi (prosilec do 30 let) 60

2. Mlade družine (prosilca do 35 let, naj-
manj en rojen otrok) 80

3. Družine z večjim številom otrok – naj-
manj 3 oz. več otrok 60

4. Invalidi in družine z invalidnim članom 80

5. Družina z manjšim številom zaposlenih 
(točkuje se samo v primeru, ko je družina 
najmanj 3-članska in je zaposlen samo 1 
družinski član oziroma nihče v družini ni 
zaposlen)

60

6. Državljani z daljšo delovno dobo, ki še 
nimajo ustrezno rešenega stanovanjske-
ga problema (moški nad 13 let, ženske 
nad 12 let)

80

7. Žrtve nasilja v družini 80

8. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 60

OPOMBA: Kriterija iz točke 1. in 2. se izključujeta

DODATNI POGOJ: število 
točk

STALNO BIVANJE PROSILCA V OBČINI VOJNIK

od 5 do 10 let 20

od 10 do 15 let 40

od 15 do 20 let 60

od 20 let 80

UDELEŽBA NA PREJŠNJIH RAZPISIH

1 uvrstitev na prednostno listo 30

2 uvrstitvi na prednostno listo 50

3 ali več uvrstitev na prednostno listo 130

4. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vlo-
ge, s katerim se prijavijo na razpis, v času uradnih ur od 
25. 9. 2015 dalje v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8, 
Vojnik. Obrazec bo objavljen tudi na spletni strani Ob-
čine Vojnik (www.vojnik.si).

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno ta-

kso v višini 4,54 EUR za vlogo in 18,12 EUR za izdajo 
odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o 
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ZUT-UPB5, 
126/07 in 106/10), kar znaša 22,66 EUR. Upravno takso 
v znesku 22,66 EUR se plača v blagajno na sedežu Obči-
ne Vojnik ali nakaže s plačilnim nalogom na transakcij-
ski račun za plačilo takse številka: 013395390309168, 
ref. 11 76392-7111002 – Občinske upravne takse, 
katerega fotokopija se priloži vlogi.

Takšni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lah-
ko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo 
zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih ta-
ksah. Status upravičenca dokažejo taksni zavezanci s 
pravnomočno odločbo o dodelitvi denarne socialne 
pomoči, denarnega dodatka po predpisih socialnega 
varstva oziroma nadomestila za invalidnost po predpi-
sih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno pri-
zadetih oseb, ali z drugimi dokazili. 

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi v višini 
22,66 EUR bo razpisnik sprejemal v tajništvu Obči-
ne Vojnik OD 28. 9. 2015 DO 28. 10. 2015, in sicer:

 - v ponedeljek od 8. do 11. ure, 

 - v sredo od 8. do 11. ure in od 12. do 16.30 ure ter 

 - v petek od 8. do 11. ure. 

Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 
Vojnik. Za pravočasno se šteje vloga, ki je zadnji dan 
roka za prijavo oddana na pošti s priporočeno pošilj-
ko ali osebno oddana do 11.00 ure v tajništvu Občine 
Vojnik. 

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, 
da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi 
listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s 
sklepom zavržene.

K izpolnjeni vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v 
najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, nave-
dene pod tč. 1., 2. in 3., druge listine pa, če se nanašajo 
na njihov primer in/ali na njihovi podlagi uveljavljajo 
dodatne točke:

 - izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in 
prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za leto 
2014 (osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz dela 
preko študentskega servisa, invalidnina, denarna 
socialna pomoč, nadomestilo za brezposelne itd.);

 - povzetek obračuna dohodkov, prejetih v letu 2014, 
ali odločba o dohodnini za leto 2014 (neto osebni 
dohodek, regres, pokojnina, invalidnina, starševsko 
nadomestilo, dohodek iz dela preko študentskega 
servisa, poslovni izid za s. p., avtorski honorar, itd.); 
bančni izpis ni dokazilo;
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 - kot dohodek se ne šteje: dodatek za pomoč in 
postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, 
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, 
stroški prevoza na delo in prehrano med delom, do-
hodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posle-
dic elementarnih nesreč, preživnina (ne glede na to, 
da se preživnina ne šteje kot dohodek, je treba, zara-
di ugotavljanja statusa prosilca, odločbo o določitvi 
in višini preživnine predložiti) itd.;

 - izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim 
odstavkom 3. člena Pravilnika o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj v najem;

 - najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosi-
lec ne živi pri starših ali sorodnikih;

 - dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo in-
validskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč 
druge osebe, če gre za invalida po tretjem odstavku 
3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stano-
vanj v najem;

 - izjavo o vseh plačanih obveznostih, če je prosilec že 
imel v najemu neprofitno stanovanje;

 - potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega za-
konskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma 
drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zapo-
slovanje);

 - dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podna-
jemnini;

 - dokazilo o kvaliteti bivanja (starejša stanovanja s 
pomanjkljivimi oziroma dotrajanimi instalacijami, 
za kletna, vlažna oziroma premalo osončena stano-
vanja, stanovanja s povsem nefunkcionalno razpo-
reditvijo prostorov ipd.) – točkovalni zapisnik; 

 - utesnjenost v stanovanju – če gre za prosilca, ki sta-
nuje pri starših ali sorodnikih, se upošteva izjava 
prosilca o površini dela stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma v sou-
porabi;

 - kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene 
izjave o obstoju zunajzakonske skupnosti;

 - izpisek iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;

 - potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 
let;

 - zdravniško potrdilo o nosečnosti;

 - odločbo socialne službe o ločenem življenju rodite-
ljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stano-
vanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, za-
vodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske 
razmere);

 - dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterlji-
va, oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz pre-
živninskega sklada;

 - potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov 
ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibal-
no ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalid-
skega vozička ali trajno pomoč druge osebe;

 - dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra 
za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje);

 - izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo 
trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogo-
jena s slabimi stanovanjskimi razmerami;

 - odločbo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše 
polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko 
duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje 
specialistične pediatrične službe;

 - strokovno mnenje centra za socialno delo ter vlad-
nih in nevladnih organizacij (materinski domovi, za-
točišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrt-
vam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam 
z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;

 - odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;

 - izjavo o dobi bivanja – stalnega prebivališča na ob-
močju Občine Vojnik;

 - izjavo o vsaj 1x sodelovanju na prejšnjih razpisih za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini 
Vojnik. 

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpi-
sniku s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, 
prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov 
iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za dav-
čno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem 
primeru morajo vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.

Potrdila o državljanstvu, potrdila upravne enote, da je 
bil upravičenec izbrisan iz registra stalnega prebival-
stva in da je po izbrisu pridobil dovoljenje za stalno 
prebivanje, potrdila iz evidence o odločitvah in izpla-
čilih denarne odškodnine, potrdila o stalnem prebi-
vališču in številu članov gospodinjstva bo v skladu s 
prejšnjim odstavkom pridobil razpisnik od pristojne-
ga državnega organa, podatke o obdavčljivih in ne-
obdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih 
zbirk podatkov. 

Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo na-
jemodajalci neprofitnih stanovanj za prosilca in pol-
noletne člane gospodinjstva iz dokončnih odločb o 
odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb dav-
čnega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih 
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dokumentov lahko najemodajalci neprofitnih stano-
vanj pridobijo podatke o davčni številki, o vzdrževal-
nih družinskih članih, o dohodkih davčnih zavezancev, 
o stroških, upoštevanih pri uveljavljanju davčne osno-
ve, o obveznih prispevkih za socialno varnost, podatke 
o znižanjih in olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu 
akontacije dohodnine ter od dohodkov iz kmetijstva 
in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni organ s temi 
podatki razpolaga. Najemodajalci neprofitnih stano-
vanj v tem odstavku navedene podatke pridobivajo od 
davčnega organa v skladu z zakonom, ki ureja davčni 
postopek.

Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov 
brezplačno posredujejo vse podatke o obdavčljivih in 
neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo ko-
ledarsko leto pred letom razpisa za prosilca in polnole-
tne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobi-
tev neprofitnega stanovanja.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku 
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

5. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočas-
nost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje 
stanovanjske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemelje-
nost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih 
listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za do-
delitev neprofitnih stanovanj v najem, in dokumenti-
ranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih in 
organizacijah ter posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi 
ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano 
in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predlo-
žene listinske dokumentacije zbrali največje število 
točk glede na število razpisanih stanovanj.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci raz-
pisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu 
zbranih točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo 
udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na 
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določe-
ne v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitne-
ga stanovanja tisti prosilci, ki imajo stalno bivanje dalj 
časa na območju Občine Vojnik.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvr-
stitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravi-
čencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpi-
sa. Zoper odločitev razpisnika je dopustna pritožba na 
župana, ki bo o njej odločil v 2 mesecih po prejemu 

popolne pritožbe. Odločitev župana o pritožbi je do-
končna. 

Po rešitvi pritožb bo seznam upravičencev, ki se bodo 
uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih 
stanovanj, javno objavljen na enak način kot razpis. Z 
uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne pogod-
be za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. 

Uspelega upravičenca, ki neupravičeno zavrne dode-
ljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k 
sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta s sezna-
ma prednostne liste upravičencev do najema nepro-
fitnih stanovanj.

Od razpoložljivih stanovanj v letih 2016–2018 se bodo 
stanovanja dodeljevala po vrstnem redu na predno-
stni listi, upoštevaje površinske normative, navedene 
pod 1.3. točko razpisa. 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik po-
novno preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje 
pogoje in merila tega razpisa za upravičenost do do-
delitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bi-
stveno spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na upraviče-
nost, lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s 
seznama upravičencev.

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobne-
je urejene v razpisu, uporabljajo določbe Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in Stano-
vanjskega zakona.

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova 8, Vojnik, v času uradnih ur:

 - ponedeljek: od 8.00 do 11.00, 
 - sreda: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30 ure, 
 - petek: od 8.00 do 11.00 

ter na telefonski številki 03/7800-628 (Tanja Golec Pre-
voršek).

Vojnik, 23. 7. 2015

Številka: 3523-0003/2015/1 (7)
 Branko Petre
 župan Občine Vojnik

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik

www.mojaobcina.si/vojnik
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Na OŠ Vojnik je veliko učencev, ki sodelujejo oz. se 
izobražujejo na različnih izvenšolskih področjih. Med 
njimi so tudi devetošolci, ki so s svojim uspehom po-
nesli glas o Vojniku tudi na državna ali celo svetovna 
prvenstva.

Anja Gregorič 
Stara sem 15 let in pri-

hajam iz Vojnika. V pros-
tem času zelo rada ple-
šem in poslušam glasbo, 
ostane pa mi seveda še 
malo časa za druženje s 
prijatelji. V šoli mi gre kar 
dobro, še posebej jeziki. 
Imam namreč eno zlato 
in dve srebrni priznanji 
s tekmovanja v angleški 
bralni znački ter eno zla-
to priznanje iz nemške 
bralne značke. Kot sem 

že omenila, zelo rada plešem. Plešem že, odkar vem 
zase. Ples je nekaj, kar najraje počnem v življenju. Bolj 
aktivno sem se z njim začela ukvarjati v 6. razredu, in 
sicer v Plesnem valu. Tam sem kasneje začela tudi tek-
movati. S skupino, s katero smo tekmovale, smo se zelo 
povezale in postale nerazdružljive. Tekmovale smo na 
državnih in na svetovnih prvenstvih. Imamo nekaj kar 
dobrih dosežkov, kot na primer na svetovnem prven-
stvu lani, kjer smo prišle med top 30. Ampak dosežki 
mi niso tako pomembni kot počutje, ko plešem. To je 
najbolj pomembno. 

 
Eva Založnik 

Stara sem 14 let. V 
prostem času rada be-
rem, poslušam glasbo, 
se družim s prijatelji in 
seveda ne pozabim na 
klavir. Obiskujem že sed-
mo leto klavirja. Pouču-
je me profesor Benjamin 
Govže. Leta 2010 sem 
bila na regijskem tekmo-
vanju v Velenju in osvoji-
la srebrno priznanje. Eno 
leto kasneje pa sem bila 
na mednarodnem tek-

movanju v Beogradu in osvojila bronasto priznanje. 
Obiskujem tudi klavirske seminarje pianistov (J. Gu-
baidulina, K. Bogino). Z veseljem sem sodelovala v šol-
skem pevskem zboru. 

 

Glasba, ples, šport in še kaj...
Janez Špeglič 

Prihajam iz Arclina. Tre-
niram rokomet pri RK 
Celje Pivovarna Laško. 
Z ekipo smo to sezono 
osvojili pet mednaro-
dnih turnirjev po Evropi, 
na šestem pa smo se mo-
rali zadovoljiti z drugim 
mestom. To sezono smo 
se uvrstili tudi v finale če-
trtega državnega prven-
stva, na katerem smo bili 
tretji, torej tretji v državi. 
Upam, da bom v priho-

dnosti kdaj lahko zaigral za člansko ekipo RK Celje Pi-
vovarna Laško ali celo kdaj za največje klube na svetu, 
kot so Barcelona, Kiel ali Vesprem. 

 
Urška Kračun 

Sem učenka 9. a-razre-
da. V šoli sem bila zelo 
uspešna. Že pet let tre-
niram košarko. Bila sem 
tudi udeleženka sloven-
ske reprezentance (U14). 
V osnovni šoli sem ves 
čas tekmovala v klub-
ski in šolski ligi, kjer smo 
s soigralkami dosegale 
različne uspehe. Šolanje 
bom nadaljevala na I. gi-
mnaziji Celje v športnem 
oddelku. 

 
Ana Gobec 

Živim v Višnji vasi. V 
2.  razredu osnovne šole 
sem se vpisala v Glas-
beno šolo Celje, kjer se 
učim igrati violino. V 
glasbeni šoli igram tudi 
v orkestru, s katerim smo 
nastopali tudi v drugih 
krajih. Moje večje veselje 
pa je košarka, ki sem jo 
začela igrati v 3. razredu. 
Do 5. razreda sem igrala 
v KK Vojnik, nato pa sem 
odšla igrat v ŽKK  Athle-

te Celje. Ker sem se lansko leto poškodovala in nisem 
mogla v tem klubu igrati toliko, kot bi si želela, sem 
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Profesor Anton Bezenšek, rojen v Bezenškovem Bu-
kovju, je bil najznamenitejši Frankolovčan, napreden 
Slovenec in velik rodoljub. Turistično društvo Franko-
lovo je njemu v čast uredilo učno pot, ki se začne pri 
OŠ Frankolovo. Tam smo se planinci zbrali v nedeljo, 
17. maja, in skupaj s starši, člani turističnega društva in 
domačini odšli na učno pot. 

Vodili so nas ptički v desetih zvočnih hišicah in nam 
na zabaven in duhovit način približali zgodovino kraja, 
živalski in rastlinski svet, življenje in delo Antona Be-
zenška ter šege in navade tamkajšnjih ljudi. Del poti 
nas je spremljal tudi konjiček poni. 

Za čudovito popoldne se zahvaljujemo TD Frankolo-
vo, Irmi Blazinšek, čebelarju Petru Babniku in vsem, ki 
so nas presenetili z gostoljubnim sprejemom. 

 
 Učenci in učitelji POŠ Nova Cerkev

odšla igrat v ŽKK Konjice. V Konjicah sem spoznala veli-
ko prijateljic, s katerimi se dobro razumem, in se že ve-
selim začetka nove sezone. Poleg tega, da igram violi-
no in treniram košarko, sem se tudi vsa leta dobro učila 
in zastopala šolo na košarkarskih tekmovanjih. Vpisala 
sem se na Gimnazijo Celje – Center. 

 
Jure Samec 

Živim v bližnji okolici 
šole. Vsa leta sem opra-
vil z zelo dobrim uspe-
hom. Sodeloval sem na 
različnih tekmovanjih. 
Največkrat sem šolo za-
stopal na košarkarskih 
tekmovanjih, tudi na dr-
žavnih, kjer smo dosegli 
kar nekaj dobrih rezulta-
tov in uvrstitev v polfina-
le. V prostem času, ki ga 
imam zelo malo, treni-
ram košarko. Vpisal sem 

se na srednjo Waldorfsko šolo Ljubljana. Osnovna šola 
in sošolci ter razrednik mi bodo ostali v lepem spomi-
nu. 

 

Špela Lužar 
Zaključujem obdobje 

osnovnošolskega življe-
nja. Stara sem 15 let in ži-
vim v Jankovi. Vsa ta leta 
sem se trudila za čim le-
pši uspeh, hkrati pa sem 
sodelovala na mnogih 
tekmovanjih, na primer 
iz matematike, logike, 
fizike, kemije, anglešči-
ne, nemščine, v eko kvi-
zu ... Na tekmovanju iz 
matematike sem večkrat 
osvojila bronasto ali sre-

brno Vegovo priznanje, na tekmovanju iz kemije pa 
sem se uvrstila celo na državno tekmovanje. V 8. razre-
du sem dobila zlato priznanje iz nemške bralne značke, 
v 9. pa srebrno. Uspešna sem bila tudi na tekmovanju 
iz logike. Letos smo na ekipnem področnem tekmova-
nju dekleta osvojila prvo mesto in se tako uvrstila še 
naprej na državno tekmovanje, kjer smo zasedle šesto 
mesto. Vpisala sem se na Gimnazijo Celje – Center, kjer 
želim pridobiti splošno znanje, ki mi bo v prihodnosti 
zagotovo koristilo. Po končani gimnaziji želim nadalje-
vati študij v povezavi s farmacijo oz. zdravstvom, saj 
me to področje najbolj zanima.

 Avtor: Milena Jurgec
 Foto: Milena Jurgec 

Po Tončkovi poti

Planinci POŠ Nova 
Cerkev po Tončkovi poti
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Stres ni stranski pojav sodobnega časa, marveč priro-
jen mehanizem, ki človeku, pri krajših, obvladljivih iz-
zivih, omogoča ohranjanje integritete, prilagajanje na 
okolje, na nove situacije, nove ljudi, spodbuja spopa-
danje s težavami, kreativnost ter pomembno prispeva k 
razvoju človeka in njegovi osebni rasti – tako se učimo, 
napredujemo in prilagajamo izzivom nenehno spremi-
njajočega se okolja. Se pa današnji stres pomembno 
razlikuje od stresa, ki se je razvijal milijone let. Njego-
va glavna značilnost je pomnožena pogostost pojavlja-
nja, ki onemogoča počitek, spanje in obnovo možganov 
ter celic po vsem telesu. Ponavljajoči se stres (kronični 
stres) se je tako namesto proti sovražniku, kot je bilo to 
v preteklosti, ko je stres omogočal preživetje, obrnil pro-
ti nam samim in ima škodljive učinke na naš um in telo. 
Ocenjuje se, da je kronični stres vzrok kar 70–90 % vseh 
sodobnih bolezni, posebej srčno-žilnih, presnovnih in 
duševnih. 

Pri stresnem odzivu sodelujejo tri komponente (stre-
sogeni dejavnik – stresor, posameznikova presoja dejav-
nika in stresna reakcija posameznika po zanj značilnem 
borbenem načrtu). Stresogeni dejavnik je lahko kar koli, 
kar človeku predstavlja določeno zahtevo, obremeni-
tev ali izziv; je vsako dogajanje v okolju, ki lahko sproži 
stresno reakcijo. Od dojemanja posameznika in načina, 
kako se ta spoprijema s pritiski iz okolja, pa je odvisno, 
ali bo neki dogodek lahko prerasel v stresor. Stres torej 
ni stanje v okolju, temveč v človekovi notranjosti in sto-
pnja ter vrsta stresa, ki si ga ustvarimo v glavi, je odvisna 
od vzajemnega delovanja med posameznikom in oko-
ljem. Kot pravi znani grški filozof Epiktet v svojem citatu: 
»Ljudi ne vznemirjajo stvari, marveč mnenja, ki si jih o 
njih ustvarijo.«

Stresna reakcija ne prizanaša nobenemu telesnemu 
dogajanju in tako ponavljajoči se stres prizadene celo-
ten organizem. Stres zvišuje raven LDL holesterola in tri-
gliceridov, veča neodzivnost (rezistenco) tkiv na inzulin 
(pojav sladkorne bolezni), zaradi stresa se nalaga maš-
čevje okoli trebuha. Povzroči lahko pojav razdražljivega 
črevesja, ulkusne bolezni želodca in dvanajstnika (vpliv 
na prebavila), povzroči motnje menstrualnega ciklusa in 
libida (vpliv na hormonski sistem), vpliva na imunski sis-
tem (zmanjšana odpornost za okužbe), povzroča psihič-
ne spremembe (npr. panični napadi, depresija, apatija, 
motnje spanja, razdražljivost, slabše spominske funkcije, 
občutek stalne izčrpanosti). S stresom so povezani tudi 
nezdravi vedenjski vzorci in razvade – alkoholizem, kaje-
nje, prenajedanje. Kronični stres lahko sproži tudi zdra-
vstveno težavo, h kateri smo nagnjeni, pa se dotlej še 
ni razvila (astma, alergija, glavoboli, sladkorna bolezen, 
sindrom angine pektoris, motnje srčnega ritma itd.).

Pri obvladovanju stresa je pomembno, da se naučimo 

Obvladovanje stresa
učinkovito spopadati z obremenitvami in težavami, da 
skušamo razmišljati čim bolj pozitivno, da stvari, na ka-
tere nimamo možnosti vplivanja, sprejmemo kot dej-
stvo, saj lahko tako v veliki meri zmanjšamo škodljive 
učinke stresa na svoj organizem. Pomembno je tudi, da 
se naučimo čim bolje upravljati svoj čas, da si delo dobro 
organiziramo, da znamo postaviti prioritete in da se za-
vedamo svojih omejitev in zmožnosti. Po dnevnih obre-
menitvah je nujno potrebno, da si vzamemo dovolj časa 
za počitek, za razne aktivnosti, ki nas veselijo, da poskr-
bimo za dovolj fizične aktivnosti (že pol ure gibanja na 
dan izboljša psihično in fizično počutje) in da ne poza-
bimo na socialno plat, kot je druženje s prijatelji. Zelo 
pomembno je tudi, da dovolj spimo. Izjemno učinkovit 
način spopadanja s stresom je tudi smeh in različne teh-
nike sproščanja, kot so tehnika globokega dihanja, spro-
ščanja z domišljijo, avtogeni trening, meditacije, joga.

Sicer pa je za dobro počutje priporočljivo uživanje 
zdrave uravnotežene prehrane. Pri izčrpanosti zaradi 
stresa svetujemo dodatek vitaminov in mineralov, še 
posebej magnezij, antioksidanti (polifenoli – iz skorje 
bele jelke) in koencim Q10. Učinkovit pri izčrpanosti je 
tudi ginseng ali ženšen, ki krepi življenjsko moč. Pri mot-
njah spomina se tako pri mlajših kot tudi starejših (ki ne 
jemljejo zdravil za redčenje krvi) svetuje dodatek ginka. 
Za blaženje stresno povzročenih stanj nemira, napeto-
sti ter lažje uspavanje pa se največ uporabljajo korenina 
baldrijana, list navadne melise, zel pasijonke in cvet na-
vadnega hmelja. Na trgu je tudi zelo učinkovit pripravek 
za obvladovanje stresnih situacij, ki vsebuje beljakovino 
kazein, pridobljeno iz mleka, in ne povzroča odvisnosti 
pri dolgotrajnem jemanju pripravka.

Imejte se radi, bodite samozavestni in ne dovolite, da 
vas tisto, kar je pravzaprav le v glavi (spone časa in pri-
čakovanja do sebe in drugih), vklene tako, da bi življenje 
steklo mimo. Uživajte življenje! 

 Mateja Kadilnik, mag. farm., Lekarna Vojnik

Informativni kotiček

Sporočamo vam, da bo Lekarna Vojnik od 
septembra odprta od 8.00 do 18.00, ob sobotah 
od 8.00 do 12.00. 

V skrbi za vaše zdravje Vas lepo pozdravlja 
kolektiv Lekarne Vojnik.
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Misijonar, frančiškan p. Hugo Delčnjak je zlatomašni 
jubilej praznoval v začetku julija 2015 v Novi Cerkvi. 
Človek na videz krhke postave je kot odprta knjiga, ki 
razkriva številne zgodbe misijonarja, ki mu je bil, kot 
sam pravi, dan privilegij, da je večino svojega življenja 
preživel z ljudmi v Afriki in Južni Ameriki. Čeprav se v 
zadnjih časih vsako leto vrača v Slovenijo na dopust, o 
stalni vrnitvi ne razmišlja. Med tokratnimi počitnicami 
je s pomočjo prijateljev v sliki in besedi širši javnosti 
predstavil dosedanje delo na »svojih« misijonskih po-
ljanah. Povabilu, da tudi z bralci Ogledala deli delček 
teh doživetij, se je z veseljem odzval in v tekoči, lepi 
slovenščini nizal spomine in zanimivosti svojega dol-
goletnega poslanstva.

V misijone ste odšli na svojo željo. Kako ste »pris-
tali« v Togu? 

V tistem času je Cerkev določena področja zaupala 
različnim redovom, severni Togo je bil zaupan franči-
škanom pariške province. Škof novoustanovljene ško-
fije severnega Toga je zaradi pomanjkanja francoskih 
duhovnikov v letu 1969 iskal misijonarje tudi na Polj-
skem, Hrvaškem in v Sloveniji. Takoj sem se javil, sle-
dil je mesec dni učenja francoščine v Parizu in z dokaj 

Zlatomašnik p. Hugo Anton Delčnjak, 
enkrat misijonar – vedno misijonar

Osebna izkaznica 
 
Rojstvo: 1938 v Selcah pri Novi Cerkvi, v 

devetčlanski družini malega kmeta. 
Šolanje: OŠ – Socka, nižja gimnazija – Vitanje 

in Maribor, noviciat – Novo mesto, teologija – 
Ljubljana. 

Nova maša: 1965 – Nova Cerkev. 
Prva župnija: Bežigrad 1965–1967, nato Šiška 

1967–1969. 
Afrika: Togo – 16 let, Centralnoafriška republika 

– 6 let. 
Južna Amerika: Venezuela – 12 let, Francoska 

Gvajana od leta 2004. 
Znanje jezikov: poleg maternega še španskega, 

francoskega, nemškega, lamba - Togo, sango – 
Centralna Afrika, kreol – Francoska Gvajana (jezik 
Kreolcev). 

Prostočasne dejavnosti: rad gleda nogomet 
in tenis, posluša raznovrstno glasbo vključno 
s slovensko narodno-zabavno, najljubša mu je 
klasika.

šibkim znanjem jezika sem odpotoval na črno celino. 
Kako ste začeli, kaj je bilo vaše osnovno delo? 
Nastanjen sem bil v Kandeu, na ozemlju plemena 

Lamba. Prve tri mesece sem se privajal okolju in se od 
jutra do večera učil njihovega jezika. V osnovi je pot-
rebna volja, da razumeš in tudi sprejmeš različnost. 
Potem v to različnost »seješ« Božjo besedo in druga 
znanja ter se trudiš, da bi čim več zrn padlo v dobro 
zemljo in obrodilo sadove. Posvojiti moraš tuje nava-
de. V Togu je še danes poligamija (en mož – več žena), 
ki se je zaradi njihove miselnosti ne da odpraviti. To je 
njihova kultura. Ko so v preteklosti poskušali uzakoni-
ti monogamijo, so bile ženske proti in predlog so mo-
rali umakniti. Mož z veliko ženami ima namreč status 
večje ekonomske moči, in če umre, navadno vse vdo-
ve postanejo žene mlajšega brata, ki jih je dolžan nap-
rej preživljati. Kar zadeva plemensko ureditev, je bil to 
zelo ohranjen del Afrike. Ko so tja prišli misijonarji, so 
začeli poučevati, oznanjati, udejanjati karitativno lju-
bezen. Začneš tako, da greš v spremstvu »vodiča« v 
neko naselje, se naznaniš poglavarju plemena, se mu 
predstaviš, kdo si, od kod in zakaj prihajaš. Vprašaš, ali 
lahko redno prihajaš, in če dovoli, seznani ljudi, ki po-
tem pridejo poslušat. Tako te eni sprejmejo, počasi se 
ustvari skupina, npr. s 15 ali več člani, ki jih lahko krstiš. 
To je velikega pomena za nadaljnjo naravno širitev ob-
čestva in tak je bil tudi moj začetek. Sicer je Togo zame 
kot en čudež. Ob mojem prihodu so bili tam le posa-
mezni kristjani, danes je škofija oskrbovana s svojimi 
duhovniki, nekateri gredo celo v misijone v druge dr-
žave. 

Je bilo nadaljevanje v Centralnoafriški republiki 
le želja po spremembi? 

Točno to, čeprav sem ostal le šest let. Že dlje časa sem 

P. Hugo Anton Delčnjak (na sredini)
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imel malarijo, tukaj pa sem hudo zbolel za rezistentno 
malarijo, kar pomeni, da bolezen kljubuje zdravilom. 
Moral sem na zdravljenje v Pariz v bolnico za tropske 
bolezni. Po ozdravitvi so mi zdravniki rekli, naj se v Afri-
ko ne vračam več. Za pol leta sem se vrnil v Slovenijo, 
se spoznal s p. Janezom Grilcem v Venezueli, povabil 
me je tja in sem šel. 

Iz Venezuele ste pobegnili v Francosko Gvajano. 
Razlog? 

Po dvanajstih letih sem moral iz Venezuele dobese-
dno pobegniti. Venezuelo sicer zaznamuje velika ver-
nost ljudi, istočasno pa je ogromno kriminala, organi-
ziranih tolp. Navadno so to bivši vojaki ali policisti. Leta 
2004 sem bil doma na počitnicah in denar, ki sem ga 
prinesel tja za gradnjo župnišča, sem zaradi ugodnej-
šega tečaja zamenjal za dolarje izven banke. Očitno je 
nekdo iz tolpe to videl in še isto noč so me napadli, 
zvezali, grozili s pištolo. Pobrali so ves denar in vse, kar 
je bilo v hiši vrednega. Po prijavi ropa je policija izsledi-
la tolpo in takoj sem dobil obvestilo o novi grožnji: »Če 
ne utihneš, veš, kaj te čaka.« Nedolgo zatem je z žu-
pnijskega posestva izginilo še vseh 70 krav. Čeprav mi 
je policija ponujala varnostnika, sem videl, da je varne-
je oditi in se na povabilo gvajanskega škofa za tri leta 
preselil v Francosko Gvajano. Zdaj sem tam že enajst 
let. 

Lahko nekoliko opišete to deželo? 
Z najmanj besedami: ekvatorska lega, vse leto dež, 

ogromno rek, en sam tropski pragozd, brez industrije, 
poljedelstva in živinoreje, razvito je ribištvo. Večina od 
450.000 prebivalcev živi ob Atlantiku, Gvajana je veli-
ka za štiri Slovenije, z redkimi cestami, ki so večinoma 
ob Atlantiku, običajni prevoz je s čolnom ali helikop-
terjem. Je francoska kolonija, vse dirigirajo Francozi, 
denarna enota je evro, uradni jezik francoščina. Deže-
le ne ogrožajo potresi in vulkani, evropske države so 
tam postavile svetovno znani vesoljski center z bazo 
za izstrelitev vseh vrst satelitov: raziskovalnih, komu-
nikacijskih, špijonskih... V Gvajani dobijo službo le pre-
bivalci s francoskim državljanstvom. Zaposleni, zlasti v 
javni upravi, so zelo dobro plačani, praviloma bolje kot 
v Franciji. Zdravnikov skoraj ni, manjka učiteljev. Take 
kadre vabijo iz Francije in visoka plača je edini motiv, 
da gre nekdo delat v pragozd, kjer razen komarjev in 
mušic ni ničesar drugega. Na drugi strani je težava v 
tem, da Francozi težko nadzorujejo zaposlovalne pot-
rebe, tamkajšnji župani pa se trudijo čim več ljudi za-
posliti, ker s tem pridobijo volivce. Poznam primer, ko 
je v občini s 3500 ljudmi pet uslužbencev zaposlenih 
zgolj za razmnoževanje in fotokopiranje dokumentov. 

Se tamkajšnji prebivalci borijo za neodvisnost? 
Ne. Na referendumu je bilo 75 % volivcev proti, ker sa-

mostojnost posledično pomeni manj denarja iz Fran-
cije, brez katerega država ne more preživeti. Ljudje se 
bojijo bede, ki jo vidijo v razvitejših sosednjih državah. 
Za Gvajano lahko rečemo, da živi od plač funkcionarjev 

Misijonar p. Hugo z gosti v cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi
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v javni upravi, to so večinoma Francozi in tisti, ki imajo 
delovno vizo. Ker so dobro plačani, si lahko privoščijo 
gospodinjske pomočnice, varuške, vrtnarje … in posle-
dično preživljajo nižje sloje prebivalstva. Takšno stanje 
je posledica zgodovinskih dejstev o poselitvi Gvajane. 
Kot prvi so jo pred stoletji poselili črnski sužnji, ki so 
pobegnili iz brazilskih plantaž kave, kakava, kavčuka. 
Kasneje, v času francoske revolucije, so Francozi tja iz-
ganjali politične zapornike in kriminalce obeh spolov. 
Zanje je veljal zakon, do so tudi po odsluženi kazni mo-
rali ostati tam. Tako so eni in drugi poleg manj številnih 
Indijancev naselili to deželo. Za gospodarje Gvajane se 
danes štejejo Kreolci, to so otroci, ki so jih imeli tam-
kajšnji gospodarji s svojimi sužnjami. Ti otroci niso bili 
priznani kot sinovi in hčere, ampak so bili rejenci. Šele 
z odpravo zakona o suženjstvu pred 200 leti so ti re-
jenčki postali osebe z imenom in priimkom, navadno 
so dobili ime po gospodarici, ne po očetu. 

Vsebina vašega sedanjega poslanstva? 
Skupaj s tremi sobrati delam na veliki in prijetni žu-

pniji sv. Lovrenca, ki ima približno 50.000 ljudi. Sicer 
je vsa Gvajana ena škofija z 38 duhovniki, od tega so 
štirje domačini, trije smo iz Evrope, drugi so iz Afrike. 
Poleg običajnega pastoralnega dela, kjer veliko dela-
mo s skupinami, načrtno delamo z nezakonitimi prišle-
ki, ki iz okoliških držav (Haiti, Dominikanska republika 
itd.) stalno prihajajo v »obljubljeno deželo«. Ko izvedo, 
da tukaj nekateri zaslužijo 1600 evrov ali več, razvijejo 
bujno domišljijo in naredijo vse, da pridejo v državo. 
Žal se takoj po prihodu soočijo s kruto resničnostjo, ker 
nimajo delovne vize, nobenih dokumentov, mnogi ne 
znajo pisati in brati, nihče ne zna francoščine. Potre-
bujejo ogromno pomoči. Država jim po eni strani po-
maga tako, da otroci lahko hodijo v šolo in imajo za-
gotovljeno zdravstveno varstvo, po drugi strani pa več 
tisoč imigrantov letno izžene iz države. V Gvajani živi 
od 30 do 40 % takih priseljencev. Misijonarji jih učimo 
jezika, pomagamo jim pridobiti dokumente, na podla-
gi katerih državne službe začnejo proces, da po petih, 
celo desetih letih dobijo dovoljenje za bivanje in delo 
ali pa pismo, da so izgnani. Do takrat delajo na črno za 
komaj 150 do največ 300 evrov plačila, niso nikjer po-
pisani, skratka ne obstajajo. 

Lahko izpostavite kakšen izredno uspešen pro-
jekt? Kaj je bilo pri vašem delu najtežje in kaj je v 
vas pustilo največji pečat? 

Težko. Uresničil sem željo, da sem odgovoril Božjemu 
klicu, še več, da sem misijonar. Tega mnenja tudi po 46 
letih nisem spremenil, čeprav mi je sestra Julčka kot 
najstniku rekla: »Ti si tako droben, iz tebe ne bo nič.« 
Odvrnil sem ji, da se bom zredil takrat, ko bom pil vino 
na tešče. Zredil se nisem, župnik sem pa. Veste, človek 
čuti odgovornost do evangelija, vsak ima svoj način se-
janja in si želi dobrega pridelka. Med najtežjimi? Mor-
da odhod iz Venezuele. Mi je pa žal, da se nisem naučil 
plesati in igrati kakšen instrument, v »mojih« deželah 

se s temi znanji še lažje povežeš z ljudmi. Daleč najbolj 
me je zaznamoval Togo, zame povsem drug svet, vse 
je bilo novo, neznano. Kasneje so se nekatere reči že 
ponavljale. 

Bi se vrnili domov? 
Mislim, da ne. V Gvajani sem doma, tam se dobro po-

čutim, in dokler bom lahko koristno delal, naj tako os-
tane. V Slovenijo z veseljem pridem in tudi z veseljem 
odidem. Osrečuje me zavedanje, da sem doma vedno 
dobrodošel, kljub temu pa ob odhodu nimam domo-
tožja in težkih čustev. Ne verjamem, da je le Slovenija 
»naj, naj«, to lahko najdeš povsod, odvisno od gledanja 
posameznika. Je pa res, da se gostje iz Afrike in Juž-
ne Amerike, ki so bili na praznovanju moje zlate maše, 
niso mogli načuditi lepotam naše dežele, zelenju in 
vsemu, kar so videli. 

Praznovanje zlate maše v Novi Cerkvi je bil velik in 
čustveno nabit dogodek tako za vas kot za vaš rod-
ni kraj. Kako ste jo doživljali? 

Bil sem zelo ganjen. Zlata maša je gotovo razlog za 
praznovanje. Najprej skoraj ne verjamem, da je minilo 
50 let, in se ne čutim zlatomašnik v tem pomenu. Kar 
se tiče samega slavja, je bilo zame zunanje in duhov-
no istočasno. Lahko rečem, da je bila zahvala, ki jo dol-
gujemo Gospodarju življenja, z moje strani res zahvala 
iz srca, hkrati pa sem občutil veliko počastitev z vse-
mi prisotnimi znanci, prijatelji, sošolci, sorodniki, ki so 
prišli od blizu in daleč, tudi iz Afrike in Južne Amerike. 
Najpomembneje se mi zdi, da so vsi prisotni to mašo 
doživeli kot veliko zahvalo, tudi po zaslugi odličnega 
pridigarja, p. Pavleta Jakopa. Za izvedbo celotnega, 
tako uradnega kot družabnega dela praznovanja iz-
rekam zahvalo članom ŽPS in vsem drugim faranom, 
ki so pri tem sodelovali. Še zlasti pa dolgujem veliko 
hvaležnost dekanu, g. Alojzu Vicmanu, in članu ŽPS, 
Petru Oprčkalu, ki sta prevzela vso odgovornost glede 
priprave in izvedbe praznovanja. Vsaka jim čast, vsem! 
Bilo je zelo preprosto in prisrčno. Ob tem čutim veliko 
milost, da sem ohranil vero in se nisem zmotil v tem, 
komu zaupati svojo življenjsko pot. 

 
P. Hugo je ne le zanimiv sogovornik z raznovrstnimi 

izkušnjami, iz njega ves čas vejeta zadovoljstvo in opti-
mizem, kar gotovo pripomore k njegovemu uspešne-
mu poslanstvu. Čeprav dolga leta živi daleč od rodne 
dežele, ohranja močno vez s svojimi domačimi v Sel-
cah, najbolj pa je vesel, ko se lahko z njimi in sorodniki 
sreča in prav zaradi svojih se vsako leto vrača. Eden od 
razlogov, da ohranja pristen materni jezik, je nedvom-
no v rednem branju slovenskega verskega tiska ter 
različnih slovenskih spletnih časopisov. Pravi, da tudi 
z namenom, da vidi razliko, kako o istih stvareh pišejo 
različni mediji. Ker je zanj zelo pomembno slediti do-
gajanju po svetu, redno spremlja tudi tuje medije. 

 Sonja Jakop
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Letošnje leto je bilo za nas, skavte Rakove Steze 1, 
zelo pomembno. Praznovali smo 10 let obstoja. To je 
bilo 10 nepozabnih let, na katera smo se s ponosom 
ozrli na začetku junija na osrednjem dogodku, na prav 
posebnem mestu za našo skavtsko skupino – v Zakle-
ti goši. Medse smo povabili ustanovitelje, pobrskali po 
zgodovini in se Bogu zahvalili za vse lepo, kar smo do-
živeli pri skavtih. 

Poletje smo izkoristili za skavtske tabore, saj skavt ni 
pravi skavt, dokler ne doživi tabora. Letošnji tabor je 
bil malo drugačen. V prijetnem pohorskem ambien-
tu smo se skavti prelevili v Grke in tako za teden dni 
postali eni Atenci, drugi Olimpijci, tretji Špartanci. Urili 
smo svoje moči, sposobnosti in vzdržljivost ter se tako 
pripravljali na velike Olimpijske igre, ki so potekale v 
Olimpiji. Vsak je dal vse od sebe z željo, da si pribori lo-
vorjev venec in večno slavo ter pridobi ugled svojemu 
mestu. Pridružili so se nam tudi Krečani (beri: starši), 
ki so pripravili svoj skavtski podtabor in tako tudi oni 
pobliže spoznali skavtstvo. Ob vsem dogajanju pa se-
veda ni manjkalo tistih stvari, ki jih imamo skavti naj-
raje – poti preživetja, potepov, izzivov in preizkušenj, 
večerov ob ognju, spanja v šotorih in bivakih ter dru-
ženja s svojimi skavtskimi brati in sestrami. Tabor smo 
zaključili ponosni na pot, ki smo jo prehodili v teh de-
setih letih. Sedaj pa, Rakova Steza 1, le še višje, hitreje 
in močneje! 

 Hvala vsem skavtskim sovoditeljem za čas in veselje, 
ki ga delite z našimi skavti, in seveda vam, skavtom, ki 
potrjujete, da skavtski duh res deluje! 

  Ana Hotko, Igriva rakovica 
  Foto: Urban Pristovnik, Katarina Tadina

Po nenapisanem pravilu vse zakonske skupine, ki de-
lujejo v dekaniji Nova Cerkev, zaključijo šolsko leto s 
skupnim srečanjem. S tem namenom so se sredi junija 
podale na Lindek. Očitno je lindeška dolina, najvišje le-
žeča frankolovska dolina, primerna in prijetna lokacija 
za to dogajanje, saj so do sedaj največkrat izbrale prav 
to.

Uradni in ustaljen začetek popoldneva predstavlja 
maša za družine pri Vrhivšekovi kapeli, ki se je običajno 
udeležijo tudi prebivalci zgornjega Lindeka. Tokrat sta 
jo darovala p. Branko Cestnik in dekan Alojz Vicman. 
Ves nadaljnji živ žav je krojila dobra stotnija družinskih 
članov teh skupin. »Žogobrc« za velike in male nogi-
ce je obvezna sestavina dogajanja, dovolj je prostora 
za tekanje, razne igre z rekviziti ali brez, sproščen kle-
pet … Letošnje srečanje so poleg običajnih dobrot iz 
nahrbtnikov zaznamovale še polne košare slastnih če-
šenj in na samem mestu pečena eko kokošja jajca. 

Skupine delujejo v okviru gibanja Družina in življenje. 
Vse od ustanovitve se množijo, v Novi Cerkvi delujejo 
štiri, na Frankolovem tri in v Vitanju ena. Najstarejša de-
lujoča skupina je letos »stara« 10 let, najmlajša le leto 
dni. Pestrost skupinam daje različna doba skupnega 
življenja teh parov, od začetnikov pa do 40 let, pari pa 
prihajajo iz območja več občin. Duhovno spremstvo je 
zaupano p. Branku Cestniku, Alojzu Vicmanu in do za-
ključka te sezone tudi p. Alojziju Cviklu, sedaj že mari-
borskemu nadškofu. 

 Sonja Jakop
 Foto: arhiv Župnije Frankolovo

Rakova Steza višje, 
hitreje in močneje

Zaključno srečanje 
zakonskih skupin

Skupinska fotografija ob praznovanju 10-letnice obstoja

Zaključno srečanje v prostrani lindeški dolini
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ob odhodu v večnost naše drage razredničarke. Dva-
najstega junija smo se zato zbrali v cerkvi sv. Jerneja v 
Vojniku, kjer je naš sošolec Jože Špes, župnik v Bresta-
nici, daroval sv. mašo za pokojno in še za pokojne so-
šolke in sošolce. Hvaležni smo Jožetu za lepe besede v 
pridigi, hvala pa tudi Dušanu in Rafku, da sta k sodelo-
vanju povabila sopevce MPZ France Prešeren iz Vojni-
ka, ki so z ubranim petjem še polepšali bogoslužje. Na 
orglah jih je spremljal prof. Marjan Lebič. Vsem iskrena 
hvala. Po maši smo se pred cerkvijo okrepčali z rujno 
kapljico, se postavili pred fotografski objektiv, nato pa 
se odpeljali proti Ljubečni, kjer se je nadaljevalo naše 
druženje. 

Kot vedno je bilo tudi tokrat veselo, sproščeno, polno 
smeha pa tudi petja. Za dobro razpoloženje in sprem-
ljavo je s harmoniko poskrbel Stanko Mikola. Pavlica, 
Lidija, Dušan in Rafko so se tudi letos potrudili za vse 
nas. Hvala vsem. Upamo, da se čez pet let zopet sreča-
mo. Veseli bomo tudi tistih, ki so letos ali pa prejšnja 
leta zamudili naša druženja. 

 Angelca Tome
 Foto: osebni arhiv

Pred davnimi časi smo v Vojniku skupaj sedli v šolske 
klopi otroci, rojeni 1950–1951, doma iz Vojnika in oko-
liških vasi. V petem razredu pa so se nam pridružili »vo-
zači« iz Nove Cerkve in Šmartnega v Rožni dolini.

Zadnja štiri leta osnovnošolskega šolanja sta bila raz-
rednika paralelk profesorja Majda in Marjan Lebič, zato 
smo bili na izletih, športnih dnevih ali ekskurzijah ved-
no skupaj kot en razred. Veliko razkošnih in drobcenih 
radosti pa tudi nekaj skritih in razkritih trpkosti še se-
daj nosimo v sebi, se jih spominjamo in se ob njih na-
smejimo ob vsakem srečanju. 

S hvaležnostjo se spominjamo učiteljev in profesor-
jev, ki so nas spremljali v letih osnovnošolskega izo-
braževanja. Posebna zahvala in hvaležnost gre našima 
dragima razrednikoma Majdi in Marjanu Lebiču, ki sta 
nas z veliko mero potrpljenja, z znanjem, bogastvom 
duše, korak za korakom znala voditi v pravo smer – na 
pot odraščanja – na pot življenja. Čeprav je takrat čas 
tekel počasneje, kot teče sedaj, je naše šolanje hitro 
minilo. Iz varnega zavetja osnovne šole, kjer so bile vse 
naloge rešljive in smo dobili odgovore na vsa vpraša-
nja, smo stopili v realnost, po pridobitvi poklicev pa v 
svet odraslih. 

Verjetno za marsikoga ta svet ni bil takšen, kot si ga je 
takrat predstavljal. Gotovo smo bili vsi kdaj razočarani. 
Vsak po svojih močeh je iskal rešitve za probleme, s ka-
terimi se je srečeval. A na lepe dni nismo pozabili. Po-
gumno, vztrajno in pošteno smo prehodili to pot, pot 
do 50. obletnice odhoda iz Osnovne šole Vojnik. Med 
mnogimi so se stkala pristna prijateljstva, ki še trajajo. 
Naša skupna srečanja vsakih pet let pa so vedno ve-
sela, iskrena in polna lepih spominov. Letošnje priča-
kovanje jubilejnega srečanja je zaznamovala bolečina 

SUHOMONTAŽNI SISTEMI
ANDREJ PUŠNIK S.P.

ILOVCA 8, 3212 VOJNIK
GSM  041 331 841

pusnik.andrejsp@gmail.com

MONTAŽA:
-spuščenih stropov
-predelnih sten
-mansardnih stanovanj
-strešnih napuščev
-suhih estrihov
-oken in vrat
-AMF in armstrong stropov
-polaganje laminata in gotovo
 lakiranje parketa
-prenova starih stanovanj

Zasebna samoplačniška 
zobna ambulanta

 

Raid Wahibi
Celjska cesta 26 v Vojniku vam nudi:

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927.

- estetske storitve konzervative 
  in protetike
- najsodobnejše tehnike
  zdravljenja z zobnim laserjem
- implantati
- zdravljenje zob in dlesni
- ekstrakcije zob
- čiščenje zobnih oblog z 
  UZ čistilcem in peskanjem

»CEMENTNINARSTVO«

IZDELUJEMO:
betonske stebre, škarpnike, robnike,
tlakovce, cvetlična korita, pohodne

plošče, vrtne poti, fontane,
vrtne umivalnike, betonske zidake,

travne plošče, ...

Damjan KORPNIK s.p.
SOCKA 6, 3203 NOVA CERKEV

Telefon: GSM 041 714-114
www.cementninarstvo-korpnik.com

Osnovnošolski abraham
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Nekateri lovci Lovske družine Vojnik so v zadnjem 
času pri izvajanju lova v lovišču naleteli na posamezni-
ke, ki so lovcem verbalno poskušali preprečiti izvajanje 
lova, izražali nasprotovanje in posamezne lovce celo 
žalili. Ker so bili dogodki zaznani predvsem pri izvaja-
nju lova na srnjad, smo se v lovski družini odločili za 
obrazložitev nekaterih okoliščin.

Lovska družina Vojnik, kakor tudi preostale lovske 
družine v Republiki Sloveniji, ima za izvajanje trajno-
stnega gospodarjenja z divjadjo v lovišču podeljeno 
koncesijo, ki jo v skladu z Zakonom o lovstvu in div-
jadi (ZDLov-1) podeli Vlada Republike Slovenije. Prav 
tako je v skladu z istim zakonom nosilec načrtovanja in 
spremljanja stanja divjadi Zavod za gozdove Slovenije. 
Lovska družina je tako na podlagi koncesijske pogod-
be in zakonskih ter podzakonskih aktov dolžna izvajati 
gospodarjenje z divjadjo, kamor štejemo tudi izvajanje 
lova. 

Če poenostavimo, lovska družina se državi zaveže, da 
bo izpolnjevala vse obveznosti, ki ji jih bo ta nalagala. 
Med temi obveznostmi je tudi plan odstrela posame-
zne vrste divjadi, ki je točno določen številčno, struk-
turno po starosti in spolu za posamezne vrste divjadi 
in je lovski družini določen za vsako tekoče leto. Ome-
njeni verbalni napadi so bili zaznani predvsem pri iz-
vajanju lova na srnjad, ki je na našem območju daleč 
najštevilčnejša vrsta divjadi. 

Poudariti moramo, da če lovska družina ne izpol-
ni vseh obveznosti, med drugim tudi plana odstrela 
posamezne vrste divjadi, država preko inšpekcijskih 
služb (lovska inšpekcija) lovski družini predpiše viso-
ke denarne kazni. Ne nazadnje ima neizpolnitev plana 
odstrela posamezne vrste divjadi za posledico odško-
dninsko odgovornost za samo lovsko družino pri pro-
metnih nesrečah, kjer je udeležena divjad. 

Lovci se tako srečujemo na terenu z različnimi interesi 

Lovska družina Vojnik 
o izvajanju aktivnosti 
lovcev v lovišču

ljudi. Nekateri kmetje nam svetujejo, naj uplenimo več 
divjadi, saj jim ta dela škodo na pridelkih; prav tako na 
nas podobno pritiskajo razne institucije zaradi prome-
tne varnosti (trki z divjadjo); potem pa so tu še ljudje, 
ki nam govorijo, naj lova na divjad ne izvajamo. Ker so 
zadnje misleči ljudje v nekaterih primerih bili verbalno 
grobi in žaljivi do posameznih lovcev, smo se odločili 
za pojasnitev nekaj osnovnih okoliščin v zvezi z izvaja-
njem lova. Izvajanje samega lova oz. določitev, koliko 
posamezne vrste divjadi lahko uplenimo, ni v dome-
ni samega lovca niti lovske družine, ampak to določi 
po posameznih institucijah država, za izvajalca (lovsko 
družino) pa je to določilo potem obvezujoče. 

Obveščamo, da se bo lov na območju Lovske druži-
ne Vojnik še naprej izvajal v skladu z vsemi predpisi, 
po katerih smo lovci dolžni delovati. Prav tako sporo-
čamo, da spoštujemo mnenje vsakogar, tudi naspro-
ti mislečih, vendar moramo poudariti, da nihče nima 
pravice žaliti lovcev, jih krivo obtoževati in nanje vpi-
ti. Če bo še prihajalo do podobnih situacij, bomo pro-
ti posameznikom primorani uporabiti pravna sredstva, 
čemur pa lahko sledijo visoke denarne kazni ali odško-
dninska odgovornost. Svetujemo, da se, če se kdo ne 
strinja ali meni, da je pri samem lovu prišlo do kakršne-
koli kršitve, glede tega obrne na pristojne službe in ne 
obračunava na prej opisani način s posameznimi lovci. 
Ker si lovci ne želimo konfliktnih situacij in dobro so-
delujemo z lastniki zemljišč, kmeti in drugimi uporab-
niki prostora, smo se odločili za obrazložitev nekaterih 
osnovnih pojmov. Verjamemo, da bo to doprineslo k 
boljšemu razumevanju izvajanja lovskih aktivnosti.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam v 
Lovski družini Vojnik vedno na razpolago, prav tako pa 
smo lovci na terenu vedno odprti za kakršnekoli po-
govore. 

 Peter Petrovič
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Od 17. do 21. avgusta je v Vojniku potekal oratorij. Cel 
teden so otroci z animatorji spremljali mladega Domi-
nika Savia in se trudili slediti njegovemu zgledu in pos-
tati sveti. 

»Vzgoja je stvar srca,« pravi sv. Janez Bosko. Oratorij 
je eden tistih najlepših počitniško preživetih dni, kjer 
besedi druženje in zabava nista dovolj. Oratorij po-

leg ustvarjanja, smeha in otroške igrivosti mlade tudi 
vzgaja in jih uvaja v krščansko življenje. 

Glavni junak oratorija je bil Italijan Dominik Savio. Bil 
je doma v kraju Murialdo. Že kot majhen deček je za-
čutil božjo navzočnost in kot štiriletnik vsakodnevno 
hodil k maši. Bil je izjemno pameten, zato je drugi ra-
zred šole ponavljal, ker ga je želel učitelj še poučevati, 
vendar težjo snov. Njegovo nadarjenost je opazil don 
Bosko, ki je mladega Dominika odpeljal s seboj v Tori-
no, kjer je zbiral mlade fante v oratoriju in jih poučeval. 
Dominik je želel slediti zgledom velikih svetnikov in se 
žrtvovati za Boga. Postil se je, spal je brez odeje, s pri-

Hočem biti svet! Dominik Savio v Vojniku

Zakaj je toplotna črpalka Thermia Atec
najboljša rešitev ogrevanja za vaš dom?
•	 Prihrani do 70 % stroškov v primerjavi s sistemi na fosilna goriva.
•	 Zagotavlja vedno topel dom in je popolnoma zanesljiva.
•	 Z njo se ogreva veliko zadovoljnih uporabnikov po vsej Sloveniji.
•	 Že 3 leta najbolje prodajana toplotna črpalka v svojem razredu v Sloveniji.
•	 Thermia že 40 let izdeluje toplotne črpalke za ogrevanje - na Švedskem!
•	 Je dolgoročna naložba, ki ne potrebuje vzdrževanja.

www.thermia.si  |  info@thermia.si   |  080 20 65

5
let

garancije

Obiščite nas v OBRTNI CONI ARCLIN!

TOPLOTNA ČRPALKA
za ogrevanje prostorov

IZDELANA
NA ŠVEDSKEM

Specialisti za varčno ogrevanje

jatelji je ustanovil skrivno družbo Brezmadežne Mari-
je, ki je pomagala revnim fantom na oratoriju. Po božji 
milosti je delal tudi čudeže. Žal pa je bil fant šibkega 
zdravja in je zato nekoč hudo zbolel. Don Bosko ga je 
poslal domov, kjer je pri komaj štirinajstih letih umrl, 
ampak z nasmeškom na obrazu, saj se je zavedal, da 
pojde v nebesa. 

To in še več so o Dominiku izvedeli otroci na orato-
riju. Več kot 90 radovednežev je ob spremljavi 26 ani-
matorjev preko igre in katehez spoznavalo pot k sve-
tosti. Niso se dali dežju, ki je izbral ravno njihov teden. 
Animatorji so pripravili za otroke velike igre, kjer so re-
ševali naloge po točkah, tržnico poklicev, kjer so lah-
ko spoznali različne poklice in izvedeli kaj več o njih. 
Vsak dan so lahko ustvarjali, zaplesali, se naučili kaj več 
o tem, kdo je ministrant. Izdelali so tudi mozaik. Svo-
je talente so lahko razkrili na čisto pravem šovu Ora-
torij ima talent, kjer je bilo obilo zabave. Okoli župnij-
ske cerkve je odmeval otroški smeh med igro in glasno 
petje iz starega župnišča. Cerkev je vsako jutro zaživela 
ob zvokih benda in zdelo se je, da so še kipi po stenah 
zaplesali ob ritmičnih duhovnih pesmih, ki so mlade 
dvignile na noge. Z radostjo v srcu smo lahko posto-
pali okoli cerkve, ko je vse okrog odmevalo petje: »Naš 
Bog je mogočen, silen Bog, ki vlada z neba z močjo in 
modrostjo in brezmejno ljubeznijo!« Na koncu tedna 
so otroci odšli z veseljem v srcu in bližje Bogu. Prav 
tako so bili zadovoljni starši, ki so trud animatorjev po-
hvalili in jih spodbudili za nadaljnje delo. Za animator-
ja je največja nagrada nasmeh na obrazih otrok in star-
šev. Tako vedo, da so naredili nekaj dobrega. 

 
 Klara Podergajs 
 Foto: Anja Špegelj

Ko je zunaj deževalo, je v starem župnišču sijalo sonce 
pesmi in plesa.
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Seveda pa je vse skrbno spremljal domači župnik An-
ton Perger. Z deli so pričeli po veliki noči, 1. maja je škof 
blagoslovili temeljni kamen in začetna dela, sedaj pa 
celotno zgradbo, ki se imenuje Dom svetega Jerneja. 
Dopolniti bo še treba nekaj notranje opreme. Zunanje 
površine je z rastlinjem in rožami za slovesnost čudovi-
to opremil Mirko Krašovec.

Praznovanje se je pričelo s slovesno procesijo, ob 
spremljavi domačih pevcev in Godbe na pihala Nova 
Cerkev, nadaljevalo pa s slovesno sveto mašo, ki jo 
je ob somaševanju Antona Pergerja, Franca Brecla in 
Janeza Furmana, nekdanjega kaplana v Vojniku, vo-
dil škof dr. Stanislav Lipovšek, ki je ponosen na svojo 
rojstno župnijo. Župljane je nagovoril v duhu življenja 
svetega Jerneja. Slovesnost je spremljal mešani pevski 
zbor svetega Jerneja pod vodstvom Tomaža Marčiča. 
Sledil je slovesen blagoslov. K posebnemu vzdušju je 
pripomogla tudi skupina možnaristov iz Lanšperga pri 
Novi Cerkvi. Po blagoslovu novega doma se je domači 
župnik zahvalil vsem, ki so kar koli prispevali ali kakor 
koli pomagali, da je objekt nastal, za skrbnika pa pos-
tavil Benedikta Podergajsa. Druženje se je nadaljevalo 
v domu in njegovi okolici. 

 
 Milena Jurgec 
 Foto: Milena Jurgec

V nedeljo, 23. avgusta 2015, ob 12. uri je v Vojniku ob 
župnijskem prazniku potekala posebna slovesnost. 
Celjski škof dr. Stanislav Lipovšek je blagoslovil Dom 
svetega Jerneja, nov objekt, ki bo namenjen dogod-
kom v župniji, kraju, škofiji, občini ali še komu.

Ideja o postavitvi objekta z dvorano je že zelo stara. 
Prostor, kjer so bile učilnice, je bil premalo funkciona-
len in po ureditvi prostorov v starem župnišču je vse 
skupaj dozorelo. Andreja Preložnik je naredila projekt, 
ki je bil z veseljem sprejet. Ustanovljen je bil gradbeni 
odbor, ki so ga sestavljali Karli Brezovšek, Danilo Bo-
janovič in Vili Škoflek. Glavni izvajalec del je postalo 
Gradbeništvo Jože Škrablin, s.p., ki je sodelovalo z na-
slednjimi podizvajalci: Mizarstvo Kraljič, proizvodnja 
in trgovina, d.o.o., Kabis, podjetje za gradbeni inženi-
ring, storitve, marketing in trgovino, d.o.o., KM inštala-
cije, d.o.o., Keramičarstvo Zoran Kerin, s.p., Elektroinže-
niring Lilija, d.o.o., Tesarstvo-krovstvo-zidarstvo Iztok 
Zupanc, s.p., Franc Belehar, s.p., Franc Ofentavšek, s.p., 
OFENTAU, Mizar, d.o.o. Celje in Gradbeni inženiring 
Vrstovšek, trgovina in storitve, d.o.o., ter ISAR, d.o.o. 
Nad delom je skrbno bdel Viktor Brežnik. Pri notranji 
opremi so pomagali Miha Lenarčič, Anka Brezovšek in 
Slavko Brezovšek, pri urejanju zunanjosti pa še drugi. 

Dom sv. Jerneja v Vojniku

Blagoslov doma

Blagoslov Doma sv. Jerneja
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Gre za zanimiv dogodek, kako so Vojničani, prijatelji 
Toma Videnška, pripeljali mogočnega konja v Globoče. 
Darilo je trenutno največji konj v Sloveniji, ki je dolg 
več kot 5 metrov, visok 5,85 metra, v notranjosti ima 
štiri točilne pulte in prostor za 30 ljudi (preizkušeno). 
Iz Vojnika v Globoče so ga vozili dve uri. Predstavljamo 
vam izvirno darilo ob praznovanju abrahama.

Tomo Videnšek je takole opisal dogodek: »30.  junija 
popoldan je zastal promet na relaciji Vojnik–Globoče, 
saj se je po magistralki pomikal nenavaden počasen 
sprevod. Vesela druščina (več kot 30 ljudi) je po ma-
gistralki prevažala pravega trojanskega konja, visoke-
ga skoraj 6 metrov. Sprevod je bil prava paša za oči. 
Ljudje so se ustavljali, slikali, snemali... Na srečo sta ob 
poti tudi dve lokalni 'furmanski' gostilni, kjer so popot-
niki konja tudi pošteno 'napojili'. Konj je bil namenjen v 
Globoče (tisti dan Troja), kjer je Tomo Videnšek prazno-
val abrahama. Nič hudega sluteč je na dvorišču zag-
ledal ogromnega konja. Še preden bi mu bilo karkoli 
jasno, pa je doživel napad vriskajočih prijateljev, ki so 
nanj planili iz trojanskega konja. Skratka šlo je za pravi 
trojanski napad sredi občine Vojnik. Da je Troja odkri-
ta, smo ugotavljali do jutra ob kozarčku rujnega Male-
dolčana in lepi slovenski pesmi. Hvala prijatelji, ideja je 
bila izvirna.« 

 Lea Sreš 
 Foto: Tomo Videnšek

Društvo MOST MLADIH, Medgeneracijski center KA-
MRICA in mladinska društva FRANKOLOVO, NOVA 
CERKEV in VOJNIK v mesecu OKTOBRU organizirajo 
brezplačne računalniške delavnice za odrasle na OŠ 
Vojnik. Delavnice bodo potekale ob sredah od 17. do 
19. ure.

 
Naučili se bomo: 

• v sredo, 7. 10. 2015, oblikovati vabila in besedila v 
programu Microsoft Word; 

• v sredo, 14. 10. 201, oblikovati razpredelnice v pro-
gramu Microsoft Excel; 

• v sredo, 21. 10. 2015, uporabljati internet; 

• v sredo, 28. 10. 2015, ustvariti račun za spletno po-
što in ga uporabljati; 

• v sredo, 28. 10. 2015, ustvariti račun na Facebooku 
in ga uporabljati. 

 
Prvi del predavanja bo voden po urniku, drugi del pa 

bomo namenili vašim vprašanjem. Delavnic se lahko 
udeležite po posameznem sklopu ali v celoti, odvisno 
od tega, česa bi si želeli naučiti oz. nadgraditi. Z vami 
bodo prostovoljci iz društev, ki bodo pripravljeni od-
govarjati na vaša vprašanja in vas naučiti tudi zahtev-
nejših stvari. Zaradi lažje izvedbe delavnic vas prosimo 
za predhodno prijavo. 

Prijavite se lahko osebno v Medgeneracijskem centru 
KAMRICA vsak dan od 8. ure do 16. ure ali na telefon-
sko številko 031 878 547 (Simona Matko). 

Pridite, zabavno bo!

Trojanski konj 
v Globočah

Računalniške 
delavnice za odrasle 

Globoče so za en dan postale Troja.
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venska umetnica Alja Krofl. Mladi so spali na obnovlje-
nem skednju, kjer je dišalo po lesu in domačnosti. Sami 
so si kuhali in vsak dan pripravili domiselne in okusne 
obroke. Naši dnevi so bili napolnjeni z zanimivimi igra-
mi, iz katerih smo se učili življenjsko pomembnih resnic. 
Z medsebojnim sodelovanjem, podporo, odprtostjo in 
iskrenostjo nam je uspelo ustvariti spodbudno in varno 
okolje, ki nam je omogočilo osebnostno rast in v kate-
rem je lahko vsakdo polno razvil svoje potenciale. Celot-
na izmenjava je potekala brez vsakršnih drog in alkoho-
la, kar je pripomoglo k nastanku prijetne in čiste energije 
v skupini. Skozi skupno soustvarjanje, igro, učenje in sa-
njanje smo zrasli, razvili nove vrednote ter stkali tesna 
in iskrena prijateljstva, ki so nas obogatila in se globoko 
dotaknila naših src. Domačija je dala mladim udeležen-
cem tudi številne praktične zglede za varovanje okolja in 
odgovorno ravnanje z viri. Tako smo na primer uporab-
ljali udobna, čista in prijetno urejena kompostna strani-
šča, skrbno ločevali odpadke, vodo za tuširanje so nam 

ogreli sončni kolektorji, zelenjavo na ekološkem vrtu pa 
smo zalivali z deževnico. Tuji obiskovalci so bili navdu-
šeni nad slovensko gostoljubnostjo in nad lepoto naše 
pokrajine. Zlasti Estonce, ki živijo v zelo nizki in ravni de-
želi, je očarala mehka zaobljenost okoliških gričev, Ro-
muni in Italijani pa so bili navdušeni nad tem, kako zele-
na in neokrnjeno lepa je naša dežela. 

Podobne aktivnosti, nekatere tudi mednarodnega zna-
čaja, načrtujemo tudi v naslednjem poletju, zato zain-
teresirane mlade že zdaj vabimo, da se nam pridružijo. 
Vsem čudovitim sosedom v Rakovi Stezi pa se ob tej pri-
ložnosti iskreno zahvaljujemo za strpnost in topel spre-
jem. 

Kontakt: Društvo Metta, Rakova Steza 4, 3213 Franko-
lovo (telefon: 031 342 762, Tinka Hernavs; e-pošta: dru-
stvo.metta@gmail.com). 

  Tinka Hernavs
 Foto: osebni arhiv

To poletje je na novo ustanovljeno Društvo Metta, dru-
štvo za zdravo, polno in radostno življenje, v sodelova-
nju s tujimi partnerji organiziralo mednarodno mladin-
sko izmenjavo »A Touch of sLOVEnia« oz. Dotik ljubezni. 

Kdo smo?
Med soustanovitelji Društva Metta sva Denis Stramšak 

in Tinka Hernavs, ki sva se pred dvema letoma preselila 
v Rakovo Stezo, kjer sva skupaj zgradila hišo iz slamnatih 
bal. Z ustanovitvijo društva sva želela preprost in sona-
raven način življenja, ki naju bogati in osrečuje, približa-
ti čim širšemu krogu ljudi, ki v današnjem hitrem tem-
pu vse bolj izgubljajo stik s sabo. Ime društva izhaja iz 
starodavnega jezika pali, ki so ga pred več kot 2500 leti 
govorili v Indiji. Izraz Metta bi lahko prevedli kot ljube-
ča prijaznost, lahko pa jo opišemo tudi kot naklonjeno, 
radodarno, sočutno in sprejemajočo ljubezen do vsega, 
kar obstaja. Več o našem poslanstvu in delovanju boste 
lahko kmalu prebrali na naši spletni strani, ki ta hip še na-
staja, lahko pa se oglasite pri nas na domačiji Plešjek, po 
novem domačiji Metta. 

Kaj počnemo?
V društvu se odvijajo številne zanimive aktivnosti, osre-

dotočene predvsem na delo z mladimi, zdravo življenje, 
osebnostni razvoj, duhovno rast, ekologijo in varovanje 
okolja, kulturo, umetnost in izobraževanje. To poletje 
smo v sodelovanju s tujimi partnerji organizirali med-
narodno mladinsko izmenjavo z naslovom »A Touch of 
sLOVEnia« (Dotik ljubezni), v kateri je sodelovalo 25 mla-
dih iz Estonije, Romunije, Italije in Slovenije. Aktivnost 
je bila sofinancirana z evropskimi sredstvi iz programa 
Erasmus+ in je bila udeležencem na voljo brezplačno. Na 
domačiji Metta smo tako preživeli 10 nepozabnih pole-
tnih dni, v katerih smo skozi priložnostno in neformalno 
učenje raziskovali različne družbeno relevantne teme, 
zlasti poglabljanje medkulturnega dialoga, toleran-
tnosti, nediskriminacije, pravičnosti, enakosti in družbe-
ne kohezije. V okviru projekta smo izvedli tudi celodnev-
no javno prireditev Pot prebujanja čutov, ki je potekala 
v Sončnem parku v Velenju in jo je vodila priznana slo-

Dotik ljubezni
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Na povabilo Veleposlaništva Republike Bolgarije v Lju-
bljani smo se v petek, 4. septembra, predstavniki Turi-
stično-kulturnega društva Globoče udeležili celodnev-
nega praznovanja v Ljubljani.

Pred Mestno hišo v Ljubljani smo poslušali koncert So-
fijskega pihalnega orkestra in pop pevke Polly Genove, 
uživali v izvrstnem nastopu folklorne skupine Pendari, si 
ogledali turistično predstavitev glavnega mesta – Sofije 
in poskusili nekaj kulinaričnih dobrot iz Bolgarije. Popol-
dan je sledila tudi otvoritev likovne razstave sodobnih 
bolgarskih slikarjev Vassila Stoyeva in Nikolaya Yanakie-
va v zgodovinskem atriju Mestne hiše. V večernih urah je 
bila v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma Wagnerjeva 
opera Tristan in Izolda, in sicer v izvedbi Nacionalne ope-
re in baleta iz Sofije. 

Praznovanje Bolgarije v Ljubljani je nekako povezano 
tudi s praznovanjem 100. obletnice smrti prof. Antona 
Bezenška, ki je večji del svojega življenja živel in ustvar-
jal v Bolgariji in je tam poznan kot »oče bolgarske ste-
nografije« in vsestransko prepoznavna osebnost na po-
dročju pisateljevanja, glasbe, čebelarstva, etike, mode... 
S predstavnikom Šolskega muzeja, dr. Brankom Šuštar-
jem, smo se dogovorili, da ob 100. obletnici smrti prip-
ravimo razstavo tudi v Ljubljani (verjetno v prostorih 
Šolskega muzeja ali v prostorih Foruma slovanskih kul-
tur) in na najboljši način predstavimo javnosti, kdo je bil 
Bezenšek in kako velik je umetniški opus omenjenega 
Frankolovčana. 

 Jože Žlaus 
 Foto: Jože Žlaus

Dan Bolgarije 
v Ljubljani

Plesalke iz Bolgarije pozdravljajo bralce Ogledala.

Pred 80 leti, in sicer 5.  julija 1935 je bila v Vojniku us-
tanovljena Strelska družina Vojnik. Prvi predsednik je bil 
Julijan Šinigoj, učitelj iz Vojnika; Ivan Gorečan, tajnik, in 
Franc Trstenjak, orožar, sta bila skupaj z njim v ustanov-
nem odboru. Prisotnih je bilo še 14 članov. Med njimi 
tudi Tine Dobrotinšek in Lojze Dobrotinšek, ki sta bila 
leta 1942 kot talca ustreljena v Starem piskru v Celju sku-
paj s svojim bratom Jernejem. Prav zaradi teh žrtev se že 
60 let imenuje prej Strelska družina Vojnik, v novejšem 
času pa Strelsko društvo bratov Dobrotinškov. Prav je, 
da ohranjamo spomin na ustanovitelje in na delovanje 
društva skozi čas. 

Prav v počastitev 80-letnice ustanovitve društva smo 
v soboto, 4. julija 2015, organizirali meddruštveno strel-
sko tekmovanje z zračnim orožjem, na katerem se je po-
merilo 10 ekip, in sicer iz Kisovca, Hrastnika, Male Breze 
nad Laškim, Doliča, Slovenskih Konjic, Celja in tri ekipe 
iz Vojnika. Zaradi velikega zanimanja in malega streli-
šča smo tekmo začeli ob 7.  uri. Za otvoritev uradnega 
dela so zapele naše ljudske pevke Taščice. »Naše« pravim 
zato, ker so nam poleg pesmi prinesle tudi razne dobro-
te iz svojih kuhinj, za kar se jim iz srca zahvaljujemo. Po 
uvodnih pesmih nas je pozdravil župan Branko Petre, ki 
je izrazil pohvalo delovanju strelskega društva in njego-
vemu ohranjanju imena bratov Dobrotinšek, za kar smo 
ob tej priložnosti prejeli grb občine Vojnik. Za županom 
nas je pozdravila in nagovorila predsednica KS Vojnik, 
Lidija Eler Jazbinšek, ki se je pridružila podpori župana 
in tudi izrekla zadovoljstvo nad našim delom. Glede na 
podporo s strani krajevne skupnosti in občine se bomo 
tudi naprej trudili, da naše delo ostane opaženo, in stre-
meli k dobrim, če že ne odličnim rezultatom. 

Vsem, ki so kar koli prispevali, se v imenu društva in v 
svojem imenu iskreno zahvaljujem, kajti zaradi vas je ta 
dan minil še lepše. Naši donatorji so bili naslednji: VO - 
KA Celje; KONKI, Vladimir Keber, Slovenske Konjice; Za-
varovalnica Triglav Celje; ALBA trgovina in proizvodnja, 
d.o.o., Vojnik; AVTOHIŠA ČEPIN Vojnik; Bar PALČEK, Luci-
ja Stropnik, Vojnik; gostilna STOLEC, Nova Cerkev; NOVA 
trgovina Nova Cerkev; tehnična trgovina ZOTTEL Vojnik; 
Vinogradniško društvo Vojnik; GRAŠČINA Založnik, Viš-
nja vas; IVAN KOPRIVNIK, Jankova; KMETIJSKA ZADRU-
GA Vojnik in seveda TAŠČICE ter žene naših strelcev. 
Zahvaljujem se tudi Društvu upokojencev Vojnik za ra-
zumevanje in odstop prostora pred streliščem. Vsem, ki 
ste se našega praznovanja udeležili, še enkrat hvala in 
nasvidenje ob podobni prireditvi. 

 Franc Lebič,
 predsednik SD bratov Dobrotinškov Vojnik

80-letnica 
strelskega društva
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»Življenje – to niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, 
ki smo si jih zapomnili.« (Pjotr Andrejevič Pavlenko)

Da, prav zares si bomo zapomnili junijski dan, ko smo 
se člani MDDI Celje že tradicionalno zbrali na Lopati, kjer 
smo organizirali piknik s športnim tekmovanjem. Naš 
član Marjan Snedič je pripravil igre, prilagojene zmoglji-
vosti članov. Naša pomlajena delovna ekipa je že zjutraj 
poskrbela, da je po štajerski juhi dišalo daleč naokoli. Več 
kot sto članov se je zbralo na tem prelepem ambientu, 
kjer jih je čakala dobrodošlica. 

 S svojo prisotnostjo so nas počastili predstavniki so-
rodnih društev in nekateri predstavniki društev celjske 
koordinacije. Najprej smo se okrepčali z odlično juho in 
pecivom, za kar je poskrbela naša kuharska ekipa. Nato 
so sledile družabne igre. Tekmovalci so prejeli skromne 
nagrade. Pomerili smo se tudi v pikadu, kjer so sodelova-
li predstavniki društev celjske koordinacije in sorodnih 
društev. Podelili smo tudi pokale. 

 Veseli in ponosni smo bili, da nas je s svojo prisotnostjo 
počastil župan občine Vojnik Brane Petre. V pozdravnem 
govoru je poudaril pomen druženja in tkanja prijateljskih 
vezi med ljudmi. Velik pomen vidi tudi v povezovanju in 
osveščanju o drugačnostih, o ovirah, ki so velikokrat ne-
vidne in nepomembne za tiste, ki so zdravi. Spregovo-
ril je o projektu »Občina po meri invalidov«, ki je doživel 
zelo velik pozitiven odziv. Pohvalna je zdravstvena vzgo-
ja in osveščanje občanov. Pomembno se mu zdi tudi so-
delovanje z različnimi društvi in druženja, kot je bilo ta-
kratno. Spodbudil nas je, da bi vsaj za trenutek pozabili 
na skrbi, bolezni in še kaj, ter se v upanju na prijaznejši in 
lepši jutrišnji dan poveselili in razvedrili. 

Naša muzikanta sta poskrbela, da smo zapeli in za-
plesali. Priložnosti za klepet, pripovedovanje šal in do-
godkov je bilo dovolj. Smeha in nasmejanih obrazov ter 

Druženje nam veliko pomeni.

Letos smo se odločili, da nas bo pot ponesla proti Pri-
morski. Tako smo se v soboto, 13. junija 2015, v zgodnjih 
jutranjih urah z avtobusom iz Pristave napotili proti Vipavi.

Najprej smo si ogledali znamenito staro hišo, v kateri 
smo lahko videli orodja, predmete in pohištvo, ki so jih 
uporabljali naši dedki in babice. Sprehodili smo se do iz-
vira reke Vipave. Videli smo šest izvirov, reka pa naj bi jih 
imela celo devet. Na glavnem vipavskem trgu se nahaja 
vinoteka Vipava, v kateri smo si ogledali kratek predstavit-
veni film o znamenitostih Vipave. V vinoteki smo lahko iz-
birali med 170 različnimi vini priznanih vipavskih vinarjev. 
Potem smo se odpravili proti starodavnemu naselju Vipa-
vski Križ. Ogledali smo si kapucinski samostan. V cerkvi 
imajo največjo in najlepšo baročno sliko »Slava Svete Tro-
jice«. Obiskali smo tudi samostansko knjižnico, kjer imajo 
okrog 2000 ohranjenih knjig, tiskanih med letoma 1510 in 
1800. Nato smo se napotili še proti malemu staremu nase-
lju Goče, ki je grajeno v obliki Andrejevega križa, saj so si 
Gočani izbrali svetega Andreja za zavetnika. Za naselje so 
značilne obokane kleti. V vasi so tudi značilni pili – t.i. ka-
mnite postaje križevega pota. Nazadnje smo se ustavili še 
na Cejkotovi domačiji, kjer smo si privoščili okusno kosilo 
z degustacijo vina. 

Ura je kar prehitro tekla in z lepimi vtisi smo se odpravili 
proti domu. 

 Marjana Bobik
 Foto: osebni arhiv 

Društvo Dobra volja 
v Vipavi

Druženje članov 
MMDI Celje in sorodnih 
društev na Lopati

dobre volje ni manjkalo. Dan se je kar prehitro prevesil v 
večer, ko se je bilo treba posloviti. Poslovili smo se z že-
ljo in obljubo, da se kmalu spet srečamo na našem sku-
pnem druženju. 

Hvala delovni ekipi, sodelavcem in vsem, ki ste pripo-
mogli k izvedbi prijetnega druženja. Hvala, spoštovani 
člani in gostje, da ste si vzeli čas zase, za nas in za dan, ki 
nam bo ostal v prelepem spominu. 

 
 Dragica Mirnik, predsednica MDDI Celje 
 Foto: Dragica Mirnik
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»Mesec julij je čas žetve žit,« tako je dejala predsednica 
Društva podeželskih žena Meta iz občin Vojnik, Dobrna 
in Celje in solastnica idilične kmetije v Malih Dolah pri 
Vojniku, gospa Marija Žerjav, ko smo članice pripravljale 
plan dela za tekoče leto. Posejale smo piro in si zadale, 
da jo bomo, ko bo dozorela, požele s srpi, tako kot so to 
nekoč počeli naši predniki.

Na ponedeljkovo popoldne sredi julija se nas je kljub 
temnim oblakom na nebu zbrala vesela druščina starej-
ših in mlajših članic, nekatere tudi s svojimi možmi in ot-
roki. Mlajše, ki so to delo videle prvič, so malo opazova-
le starejše, nato pa so še same z veseljem poprijele za 
srpe in se naučile žeti. Najstarejša članica oz. žanjica je 
bila Terezija Smodej iz Šmartnega v Rožni dolini. Z veli-
kim veseljem se je povabilu odzvala, poiskala med sta-
rim kmečkim orodjem srp, si ga sklepala in prišla na že-
tev. Žanjice so žele, nekatere smo tudi delale »poresle«, 
otroci so v košarice pobirali klasje, možje pa so jih pridno 
vezali v snope, zlagali v kopice, nato pa snope naložili 
na voz. Gospodar Marjan je s traktorjem vozil naloženo 
žito domov, kjer so ga moški zlagali v kozolec. Pri zlaga-
nju v kozolec je treba paziti, da snopi niso preveč tesno 
drug poleg drugega in da je klasje obrnjeno na notranjo 
stran, saj je le tako zaščiteno pred vremenskimi vplivi. 
Silvo, 86-letni član družine Žerjav, je bil zadolžen, da so 
bili srpi dobro sklepani in nabrušeni, domača dekleta pa 
so poskrbela, da grla niso bila suha. 

S polja se je slišala vesela pesem, vrisk, smeh in dobra 
volja. Delo nam je šlo dobro od rok. Gospodarja, Marija 
in Marjan Žerjav, sta bila nad opravljenim zelo zadovolj-
na. Ob zaključku sta nas povabila v hišo na zaključek, t.i. 
»likof«, kjer nas je že pričakala pogrnjena miza, na njej 
pa domač kruh, žganci in obara. Seveda pa, kot se za star 
kmečki praznik spodobi, ni smela manjkati tudi harmo-
nika. Tako je pesem ob njenih zvokih še lepše zazvene-
la in porodil se je sklep, da se ob letu spet dobimo na 
še večji površini zasejane pire. Na žetev pa povabimo še 
preostale članice. 

 Štefka Marguč 
 Foto: osebni arhiv

Joškova banda se je z veseljem odzvala povabilu na 41. 
mednarodni folklorni festival »Pod Zvičinou«, ki se je od-
vijal od 17. do 21. junija v mestih Lazne Belohrad in Nova 
Paka na Češkem.

V pisani druščini folklornih skupin in glasbenikov iz raz-
ličnih držav (Cipra, Srbije, Madžarske, Slovaške in Češke) 
smo člani Joškove bande predstavili našo ljudsko glasbo 
na glasbilih, ki so bila deležna velike pozornosti. Da lah-
ko pri izvajanju glasbe uporabljaš riflco, grablje, cug, fraj-
tonarco in boben, je bilo obiskovalcem festivala povsem 
nekaj novega. Dostikrat smo slišali, da je ideja izvrstna in 
da bodo tudi na Češkem poskusili na tak način zaigrati 
polko in valček. 

Na petdnevnem festivalu, ki se je odvijal v mestnem 
parku, mestnem središču, šolah in hotelih ter pred šte-
vilno publiko iz različnih držav (Češka, Nemčija, Angli-
ja, Avstrija, Slovaška itd.), smo bili člani Joškove bande 
presenečeni nad izvrstno organizacijo, še bolj pa nad 
spoštljivim odnosom Čehov do tovrstne kulturne dediš-
čine. Poleg glasbe in plesa so organizatorji poskrbeli tudi 
za družabna srečanja med predstavniki skupin: potekalo 
je tekmovanje za »miss festivala« in hitrostno tekmova-
nje (t.i. »Polka rallye«). Za miss je bila nominirana Jelka 
Žlaus, na tekmovanju v plesanju polke na 200 metrov pa 
sta se zavrtela Rudi Recko in Jelka Žlaus ter kot predstav-
nika nekoliko starejših požela velik aplavz. 

Doživeti nekaj tako lepega in zastopati Slovenijo na od-
lično pripravljenem festivalu je za nas priznanje in potr-
ditev, da smo na pravi poti, zato se že veselimo ponov-
nega povabila na 42. festival v Lazne Belohrad. 

 Jože Žlaus 
 Foto: Jože Žlavs

Na idilični Žerjavovi 
kmetiji žetev pire s srpi

Joškova banda na 
mednarodnem 
folklornem festivalu 
na Češkem

Oživljanje starih opravil na polju je pomembno in koristno.
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Za člane turističnih društev so poletni meseci čas, ko 
se največ dogaja. Tudi v Novi Cerkvi je tako. Organizirali 
in izvedli smo nekaj zanimivih prireditev in dogodkov, 
ki so bili dobro obiskani. Predsednica Zvezdana Stolec 
je povedala, da člani pridno izpolnjujejo sprejete nalo-
ge, krajani pa s svojo prisotnostjo na prireditvah delo TD 
sprejemajo kot dobro in potrebno v kraju.

Prvo nedeljo v juliju je bilo v vaškem jedru srečanje 
folklornih skupin in dan jagod iz lokalne ponudbe. V 
začetku poletja so se zaključili tedenski pohodi; sekcija 
pohodnikov je ena izmed najbolj aktivnih. Zaključena je 
bila osma sezona torkovih pohodov pod vodstvom Bol-
ta Orlčnika. Bolt je povedal: »Vesel sem, da se pohodi oh-
ranjajo in število udeležencev raste. Med nami sta se raz-
vila prijateljstvo in solidarnost. Ko se srečujem z ljudmi iz 
sosednjih občin, me sprašujejo, kje je vzrok za uspešno 
delo, saj so že marsikje začeli in opustili take oblike rekre-
acije. Menim, da je uspeh v vztrajnosti in dobri organiza-
ciji. V obdobju 2014/15 smo opravili petintrideset poho-
dov, realizirani so bili vsi pohodi, tudi vreme ni bilo vzrok 
za odpoved. Na pohodih je poleg hoje zabavno, zahva-
ljujem se vsem krajanom ob naši poti, ki nas gostoljubno 
sprejmejo. Zahvaljujem se tudi Zvezdani, ki je nekakšna 
idejna mati teh pohodov. Že drugo leto smo imeli zaklju-
ček pri Silvani – Silvana, hvala. Hvala tudi sponzorjem, ki 

Poletno dogajanje v 
Turističnem društvu 
Nova Cerkev

so poskrbeli za darila ob zaključku, in sicer TD Nova Cer-
kev, Zvezdani za Justova darila, Katarini Hohnjec (Hobi-
les), gospe Salobir, gradbenemu podjetju Peor Celje (Pe-
telinšek, Orlčnik) in Zavarovalnici Triglav (Andrej Skalar). 
Želimo si uspešno sezono pohodov 2015/16, ki se začne 
v torek, 6. 10. 2015, ob 19. uri na vasi v Novi Cerkvi.« 

Sodelovali smo pri izvedbi tradicionalnega Slomškove-
ga pohoda, ki je potekal 25. junija med Novo Cerkvijo in 
Žičko kartuzijo. Med počitnicami so si člani ogledali gle-
dališko igro v Veliki Nedelji, tja se je odpravilo 45 kraja-
nov. Udeležili smo se tudi srečanja turističnih društev iz 
Nove Cerkve, z Dobrne in Frankolovega, in sicer na Kam-
šakovi domačiji na Brdcah nad Dobrno. Pod vodstvom 
Irene in Jaka Krajnca smo se s skupino članov udeležili 
etnološke prireditve Holcerija v Vitanju. Za zaključek po-
letja pa smo 13. 9. 2015 organizirali ekskurzijo v Pulj. 

Pohodniki tudi poleti niso mirovali. Organizirali so izlet 
v Potočko zijalko, ogled izvira kisle (železne) vode in obi-
skali Matkovo kmetijo, kjer je poročena naša sokrajanka 
Janja Matk Klinc. Izleta se je udeležilo dvajset pohodni-
kov, ki so po planinski poti šli od Sv. Duha proti Potočki 
zijalki. Za tiste, ki so šli v hribe prvič, so opravili planinski 
krst. Bili so na Matkovi kmetiji, kjer se ukvarjajo z gozdar-
stvom, živinorejo in turizmom. Za dobro voljo so s har-
moniko poskrbeli izletniki sami. Organizator in vodja iz-
leta je bil Bolt Orlčnik. 

Pred nami je jesen, ko dnevi postajajo krajši. Več časa 
bo za delo v društvu, prav tako za rekreacijo. Pohodniki 
vas vabijo medse v oktobru, delo društva pa se nadaljuje 
z grajskim nedeljskim popoldnevom, kožuharijo, likov-
no razstavo v kapeli sv. Mihaela in decembrskimi prire-
ditvami. Vabljeni. 

 Lea Sreš 
 Foto: Boža Prevolnik

Naša sokrajanka, Markova Janja, nas je lepo sprejela na novem domu.
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Pravijo, da je v vsaki steklenici vina ujeto sonce, pesem, 
prijateljstvo in znoj vinogradnika. V letošnjem poletju 
je bilo v vinogradih veliko sonca, veliko znoja vinograd-
nikov, strahu pred ujmami in boleznimi trte. Nismo se 
ustrašili. Delo v vinogradu vsakemu vinogradniku po-
meni veliko, še bolj pa je ponosen na svoje rezultate 
dela, saj prideluje žlahtni opoj – vino.

V našem društvu smo imeli med poletjem dosti aktiv-
nosti. Najprej je gospod Roman Gračner pripravil čudo-
vit izlet za člane našega društva. Potepali smo se po Ku-
mrovcu in Bizeljskem ter spoznavali njune znamenitosti. 
Uživali smo v lepoti pokrajine, kulturni dediščini, in kot 
se za prave vinogradnike spodobi, tudi v vinogradih in 
kleteh ob dobrih bizeljskih vinih. 

Nekaj vinogradnikov našega društva se je v juniju opo-
gumilo in se udeležilo ocenjevanja vin vinorodne deže-
le Podravje pod imenom Vinski letnik 2014. Na zaključni 
prireditvi, ki je potekala v Gornji Radgoni, smo bili rezul-
tatov izjemno veseli. Mirko Kraševec je za svoji vini prejel 
eno zlato in eno srebrno medaljo, Miran Kovač dve sre-
brni in Anton Karmuzel prav tako srebrno. Ob tem vidi-
mo, da je rdeča nit vseh aktivnosti v društvu, da njihovi 
člani pridelujejo čim boljše vino in so tako lahko konku-
renčni velikim pridelovalcem in izkušenim enologom. 

Največji dogodek pa je potekal v sredini avgusta na 
Dednem vrhu v vinogradu Hedvike in Mirana Kovača. Tu 
je okoli sto udeležencev izobraževanja z naslovom Kako 
pripraviti vinograd na dozorevanje grozdja prisluhnilo 
vrhunski strokovnjakinji za vinogradništvo, Simoni Hau-

Poletne aktivnosti Vinogradniško-vinarskega 
društva Vojnik obogatene z medaljami

Na podelitvi medalj predsedniku Mirku v Gornji Radgoni

ptman iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, in Iris 
Škerbot iz Kmetijskega zavoda Celje. Svoja znanja o pre-
ventivi in zaščiti so posredovali in dopolnili še predstav-
niki različnih podjetij ter tako razrešili še dodatne dile-
me, ki se pojavljajo prav v času trgatve. Na Dednem vrhu 
je bilo izredno zanimivo, saj so vinogradniki dobili dosti 
novih spoznanj in izkušenj ter uživali ob prelepo ureje-
nem vinogradu. Vsi prisotni smo se strinjali, da je tako 
urejen vinograd sad žuljavih rok in izjemne ljubezni do 
zemlje. Rezultati stalnega in večletnega izobraževanja 
ter izjemnega kletarjenja Mirana Kovača so na Dednem 
vrhu rodili velik dosežek – Penino Dedni vrh. 

Naše zadnje srečanje vinogradnikov je bil obisk sejma 
AGRA v Gornji Radgoni, kjer smo bili prisotni tudi na po-
delitvi priznanj ob ocenjevanju vin – VINO SLOVENIJE 
GORNJA RADGONA. Ob močni mednarodni konkurenci 
je Mirko Kraševec zbral dovolj poguma, da se je udele-
žil ocenjevanja in s svojimi vini dosegel izjemen uspeh. 
Prejel je tri srebrne in eno zlato medaljo, ki ima ob tako 
močni mednarodni konkurenci še posebno močan sijaj. 
S tem je dokazal, da so tudi majhni lahko veliki. 

Bliža se trgatev in s tem nove težave ter njihovo reševa-
nje. Vsi pričakujemo veliko sončnih žarkov in dobro leti-
no. Želimo in upamo, da bo naš trud nagrajen z dobrimi 
in kakovostnimi vini, ki bodo v ponos vsakemu posame-
zniku, še posebej pa našemu društvu. 

 Albina Karmuzel 
 Foto: Miran Kovač
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lovil že marsikaj, a klopotca še ne. Tudi za Vojnik je to 
nekaj novega. Posebej je izpostavil predsednika Mirka 
Krašovca, ki skrbi za ohranjanje ljudskega izročila: npr. 
za obnovo verskih znamenj – kapel, izdelavo butar ve-
likank in kurjenje teh na binkoštni ponedeljek pri De-
vici Mariji, licitacijo krač, vinsko trgatev, martinovanje, 
blagoslov vina (Janezova maša pri svetem Tomažu). 
Gospod župnik je zaključil z besedami, da ima »Mir-
ko sigurno pod klobukom še veliko idej«. Zanimivo je 
tudi, da ima predsednik društva izostren čut za izbiro 
pravih sodelavcev – pomočnikov za posamezne pro-
jekte. 

Klopotec, lociran sredi naselja, ob cesti zraven trgovi-
ne Mercator, bo mimoidoče simbolno sporočal, da so v 
vojniški občini tudi negovani vinogradi. Prizadevni vi-
nogradniki nadaljujejo bogato tradicijo svojih predni-
kov in v zadnjem času pridelujejo odlična vina. Bogato 
zgodovino vinogradništva in vinarstva v naših krajih so 
pred časom opisali vojniški osnovnošolci. V zborniku, 
izdanem ob 10. obletnici vinogradniškega društva, je 
to tudi objavljeno. Zanimivo je, da si omenjeni zbornik 
v vojniški in celjski knjižnici učenci radi izposojajo kot 
pripomoček za izdelavo seminarskih nalog. 

Vinogradniki in obiskovalci so nato pred društveno 
kletjo s prigrizkom in društvenim vinom proslavili nov 
dosežek. Za veselo razpoloženje sta poskrbela god-
ba na pihala z Ljubečne in Jožkovo banda. Tudi češki 
gostje so skupaj z vinogradniki doživeli lepo kulturno 
druženje. 

Vinogradniki pa že razmišljajo o naslednjih prire-
ditvah. IX.  vinska trgatev s tekmovanjem v praženju 
krompirja in zbiranjem grozdja za vino Vojničan se bo 
odvila 26. septembra 2015. Prireditve se bo udeležila 
tudi vinska kraljica Slovenije. X.  martinovanje – bla-
goslov vina, tekmovanje v pripravi ričeta in pokušina 
društvenega vina – bo 7. novembra 2015. Vabljeni vsi 
občani, predvsem pa domača in tuja društva!

 Pavle Leskovar
 Foto: osebni arhiv

Na god svetega Lovrenca se po ljudskem običaju pos-
tavljajo klopotci. Običaj je pri nas znan že več stoletij. 
Na gradu na Bizeljskem smo letos opazili napis, da je 
prva slika klopotca bila objavljena leta 1824.

Klopotec s svojim značilnim zvokom simbolično naz-
nanja jesen, preganjal pa naj bi tudi ptice. »Če je na 
Lovrenca dan lepo vreme, bo lepa tudi jesen,« pravi 
ljudski pregovor. Če to drži, nas letos čaka zelo dober, 
morda rekorden vinski letnik, pravijo vinski strokovnja-
ki. 

Vinogradniki in gostje so na občnem zboru meseca 
marca namensko zbrali denar za izdelavo in postavi-
tev društvenega klopotca. Idejo je podal podpredse-
dnik društva, Miran Kovač, saj so bili več let gostje pri 
prijaznih gostiteljih –Vanču in Slavi Majcen v Rovah. Za 
gostoljubnost se jima iskreno zahvaljujejo. 

Na vroč avgustovski večer je množica obiskovalcev 
opazovala, kako se lep klopotec (s premerom 3,5 me-
tra in pritrjen na sedem metrov dolg drog – darilo Jo-
žeta Grilca), izdelek domačega mojstra in tudi odlične-
ga vinogradnika Hermana Felicijana iz Socke počasi 
dviga kvišku. Da je bilo vse postavljeno pravilno, tudi 
s pomočjo »plajbe« (svinčnice), predvsem pa varno, je 
strokovno poskrbelo osebje Elektra Celje, ki pokriva 
področje Vojnika.

Župan Branko Petre je pohvalil vinogradnike, da so 
se lotili zanimivega, a za Vojnik nenavadnega projek-
ta. Podal je tudi zanimivo ponudbo, da občina pre-
pusti parcelo ob klopotcu za 99 let vinogradnikom. 
Zanimivo bo spremljati, kaj bodo ti naredili. Pustimo 
se presenetiti. Mirku Krašovcu je obenem čestital za 
ponovno prejeto zlato medaljo na ocenjevanju vin na 
Radgonskem sejmu, in sicer za vino chardonnay (letnik 
2013). 

Domači župnik Anton Perger, veliki podpornik 
društva, je kot že tolikokrat s svojo preprosto besedo 
obeležil družabni dogodek. Povedal je, da je blagos-

Vojnik krasi 
društveni klopotec

Vojniški vinogradniki so postavili društveni klopotec.
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Tudi letos se je društvo Dobra volja iz Pristave pri Voj-
niku odzvalo povabilu na tekmovanje v šaljivih kmečkih 
igrah na Sladki Gori. Tekmovanje je potekalo v nedeljo, 7. 
junija 2015. Ekipo so sestavljali Andrej Sitar,Tomaž Sitar, 
Jaka Kožuh, Majda Kožuh, Jurij Bobik in Marjana Bobik.

Tekmovali smo v šestih različnih igrah, in sicer mol-
žnja, hoja z deskami, zabijanje žebljev, sestavljanje hlo-
da, košnja trave in sestavljanje voza. Tako kot lansko leto 
smo se tudi letos najbolje izkazali pri hoji z deskami, kjer 
smo unovčili jokerja in si tako podvojili točke. Tudi pri 
preostalih igrah smo se dobro odrezali, saj smo na koncu 
osvojili drugo mesto. Ni pomembna tekmovalnost, am-
pak zabava – mi smo se nedvomno zabavali kljub zelo 
vročemu nedeljskemu popoldnevu. Veseli smo, da so se 
nam pridružili podporniki in navijači ter tako pripomogli 
k uspešnosti naše ekipe. Za konec so se najmočnejši po-
merili še v vlečenju traktorja. Po zasluženi malici smo se 
v poznih urah vračali nazaj proti Pristavi z obljubo, da se 
naslednje leto iger spet udeležimo. 

 Marjana Bobik
 Foto: osebni arhiv 

Praznovanju krajevnega praznika so se pridružili tudi 
člani krajevne organizacije Združenja borcev za vredno-
te NOB Nova Cerkev. Vsakoletna proslava ob krajevnem 
prazniku je priložnost, da se spomnimo polpretekle zgo-
dovine in počastimo spomin na padle borce v drugi sve-
tovni vojni. 

Predsednik krajevne organizacije Branko Delčnjak nas 
je v nagovoru opozoril na pomen negovanja tradicije in 
zgodovinskega spomina. Vrednote, ki so bile pri ljudeh v 
tistih težkih časih nekaj samoumevnega, so danes dru-
gačne. Dotaknil se je aktualnih dogodkov v naši družbi, 
razmer, v katerih živimo, in poudaril pomen solidarnosti 
med ljudmi. V kulturnem programu, ki ga je povezova-
la Alja Tihle Hren, so sodelovali učenci obeh podružnič-
nih šol iz Socke in Nove Cerkve, pevci KUD Moški pevski 
zbor iz Nove Cerkve, KUD Godba na pihala in Možnaristi. 
Vsem nastopajočim hvala za nastop. 

Turistično-kulturno društvo Globoče ima kar nekaj pri-
jateljev iz diplomatskih krogov. Velik prijatelj Vojnika in 
Globoč je tudi nepalski generalni konzul Aswin Kumar 
Shrestha, ki je 5. junija letos v znak prijateljstva posadil 
nekaj nepalskih sadik v parku pri Galeriji Piros. Vse sadi-
ke so se prilagodile na novo okolje in so danes že pra-
vi okras parka. Če vas zanima, kaj smo posadili, pridite 
pogledat. 

 Jože Žlaus
 Foto: osebni arhiv

Šaljive kmečke igre

Proslava v spomin na padle borce

Nepalske sadike 
tudi v Globočah

Kljub poletnim počitnicam so se učenci potrudili za nastop.

Nepalski generalni konzul med posaditvijo sadik

Prav je, da poznamo svojo zgodovino in znamo pove-
dati ljudem, ki obiščejo Novo Cerkev, komu je spomenik 
postavljen. Ali jo res poznamo? 

 Lea Sreš 
 Foto: Matjaž Jambriško
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V nedeljo, 14. junija 2015, smo člani Kulturnega društva 
Socka pripravili že 18. tradicionalno kulturno prireditev 
»Socka poje, pleše in igra« z bogatim kulturnim progra-
mom.

Prireditev smo letos prvič izvedli v parku graščine v 
Socki, in sicer skupaj s sodelovanjem Občine Vojnik in 
KS Nova Cerkev ter bili z odzivom zelo zadovoljni. Poleg 
sekcij našega društva, etno glasbene skupine Vrajeva 
peč, folklorne skupine in ljudskih pevk iz domačega kra-
ja smo prireditev obogatili še s povabljenimi gosti, učen-
ci POŠ Socka in vrtca Socka, harmonikarjem Nejcem 
Škrbotom ter ansambloma Pregrešni fantje in Veseli po-
tepuhi. Za povezovanje je poskrbela Jerneja Kompan. 
Kljub muhastemu vremenu smo prireditev nemoteno 
pripeljali do konca. Želimo si, da bi to prireditev v parku 
peljali po začrtani poti tudi v prihodnje in s tem delova-
li v korist kraja z vsem svojim znanjem, voljo in ljubez-
nijo do ohranjanja kulturne dediščine. Zavedamo se, da 
vrednost ni zapisana samo v imetju, ampak je predvsem 

v ljudeh samih in v kulturi, kulturi srca. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem članicam in čla-

nom društva, ki so na kakršen koli način pripomogli k 
temu, da smo prireditev pripravili in jo tudi uspešno iz-
vedli. Zahvaljujem se tudi vsem sponzorjem, ki so nam 
pomagali pri izvedbi te prireditve. To so: Občina Vojnik, 
KS Nova Cerkev, PGD Nova Cerkev, Martin Kamenik, 
Gostišče Koprivnik, Ivanka in Vlado Koprivnik, Mizarsvo 
Koprivnik, podjetje Senses, podjetje Slem, d.o.o., Jože 
Resman, Pekarna Geršak in Celjske mesnine. 

 Sabina Kuserbanj, predsednica KD Socka
 Foto: osebni arhiv

Socka poje, 
pleše in igra

18. tradicionalna kulturna prireditev Socka poje, pleše in igra

Društvo MOST MLADIH je na prodajne police cvetličar-
ne VODIFLOR Vojnik in Medgeneracijskega centra KA-
MRICA postavilo darilne kartice, ki nam lahko polepšajo 
vsakdan. Darilo je primerno za kogarkoli in kadarkoli. Z 
nakupom kartice boste pripomogli k delovanju društva 
MOST MLADIH. Kartico lahko tudi naročite po elektron-
ski pošti most.mladih@gmail.com ali na telefonski števil-
ki 031 878 547 (Simona Matko). Cena kartice je 1 evro. 

 
 Društvo MOST MLADIH

Neprijazno sobotno vreme ni zmotilo članov Turistič-
nega društva Frankolovo. Organizirali so tekmovanje v 
kuhanju golaža, pripravljenega v kotlu. 

Na vsakoletno prireditev so turistični delavci s Franko-
lovega povabili dvanajst ekip sosednjih društev in vse, ki 
bi se radi izkazali s svojimi izvirnimi recepti. Tekmovalo 
je deset ekip, kuharji so pokazali vse svoje znanje, ki ga 
je ocenila strokovna komisija. Predsednik Edvard Kužner, 
Viktor Štokojnik in Franci Korošec so ocenili jedi in do-
ločili zmagovalca. Prvo mesto je zasedla ekipa TD Nova 
Cerkev, drugo mesto ekipa Turist s Frankolovega in tret-
je mesto ekipa TD Rimske Toplice. Vse ekipe so pokazale 
veliko kreativnosti in zagnanosti. Prireditev se je nadalje-
vala z druženjem. 

 Lea Sreš 
 Foto: Lea Sreš

Darilna kartica 
za lepši dan

Na Frankolovem 
kuhali golaž

Kuharji iz TD Frankolovo
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Prezgodaj. Premlad. Pa vendar je naš Vili moral tja, ka-
mor ne seže več nobena bolečina. Njegovo telo je klo-
nilo pod težo neizprosne bolezni in moreča tišina se je 
vsilila v to živo in polno življenje.

Vili je bil 25 let del frankolovske pevske tradicije, od leta 
1990 je neprekinjeno prepeval v moškem zboru PD An-
ton Bezenšek in za to prejel zlato Gallusovo značko. Več 
mandatov je bil član izvršnega odbora društva ter zanes-
ljiv društveni delavec, ki se je zavedal, da brez prostovolj-
nega dela ni društvenih uspehov. Vedno smo lahko ra-
čunali nanj in skoraj ni bilo prireditve ali aktivnosti brez 
njegovega udejstvovanja. Kot član Bezenškove rodbine 
je bil izredno ponosen na svojega sorodnika in sloven-
skega rodoljuba Antona Bezenška iz Bukovja, po kate-
rem je poimenovano tudi naše prosvetno društvo. Spo-
minjamo se pevskega obiska v Bolgariji leta 2006, kako 
ga je prevzelo srečanje s potomci Antona Bezenška in 
kako je bil srečen, da je tudi sam sorodnik človeka, ki je v 
Bolgariji visoko cenjen in spoštovan. Podobni občutki so 
ga prevevali ob obisku Bolgarov na Frankolovem v lan-
skem letu, ko smo odkrivali doprsni kip Antona Bezen-
ška pred OŠ Frankolovo in šolo poimenovali po našem 
rojaku. 

V spomin Viliju Bezenšku (1962–2015)
Za članstvo in delo v več društvih, za svoje ljudi, sosede 

in prijatelje je vedno našel čas. Bil je odprt in družaben 
človek, ki so ga poleg družinske bogatile še mnoge dru-
ge ljubezni. Vinogradu in pridelavi dobrega vina je na-
menil ogromno truda in pozornosti. Ne le v njegovem, 
tudi v vinogradih številnih prijateljev prepevajo njegovi 
klopotci. Močno povezanost z naravo dokazujejo števil-
ni prehojeni slovenski vrhovi, za bolj praznično vzdušje 
pa je ob božiču pri »marofu« postavljal jaslice in nas vabil 
na ogled. 

Težko je v besedo ujeti dušo plemenitega človeka in 
izpostaviti vse dobro, kar bomo po njegovem odhodu 
nosili s seboj tisti, ki smo Vilija poznali. Posebej nam bo 
ostalo v spominu naše zadnje druženje s pevci na nje-
govem domu v začetku avgusta, ko smo mu voščili za 
dopolnjenih 53 let. Vesel je bil našega obiska, mi pa smo 
upali, da bo zmagal. Ni. Še preden smo na koledarju obr-
nili nov mesec, smo našemu prijatelju lahko zapeli le še 
zadnje slovo. 

 Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo
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1. mesto strelcev 
DU Vojnik

Priprave skakalcev 
SD Vizore v Planici

V čast praznika občine Dobrna so strelci DU Dobrna 
organizirali že tradicionalno tekmo v streljanju z zrač-
no puško 

V torek, 7.  julija 2015, smo se strelci strelske sekcije 
DU Vojnik udeležili že tradicionalne tekme na Dobrni. 
V gasilskem domu, kjer imajo strelci svoj prostor, nas je 
zjutraj pozdravil župan občine Dobrna, g. Brecl, in nam 
zaželel mirno roko. Tekmovali smo strelci DU  Vojnik, 
DU Hudinja, DU Vitanje in gostitelji DU Dobrna. Sreča 
je bila tokrat (zopet) na naši strani, in tako smo Vojni-
čani osvojili 1. mesto ekipno v sestavi: Branko Brežnik, 
Šandor Patkanj in Franc Lebič; v kategoriji posamezni-
kov pa je Šandor Patkanj osvojil 3. mesto. 

Pokale in kolajne nam je podelil podžupan občine. 
Preostanek dopoldneva smo preživeli v prijetnem dru-
ženju ob dobri malici in dobri kapljici. Se že veselimo 
ponovnega snidenja z upanjem na tako dober rezultat. 

 
 Franc Lebič 
 Foto: Dušan Ravnikar

V prvi polovici meseca avgusta so skakalci SD Vizo-
re pod taktirko trenerjev Slavca in Davida Grma izvedli 
priprave v Planici. Prvi del priprav je bil namenjen sta-
rejšim skakalcem, sredi tedna pa so se jim pridružili še 
mlajši skakalci. Priprav so se udeležili tudi trije veterani, 
ki so preizkušali meje svojega poguma in se vztrajno 
kosali z vsemi mlajšimi. Priprav v Planici se je, vključu-
joč veterane, udeležilo 16 skakalcev SD Vizore.

Skakalci so skupaj s starši in trenerjema stanovali v 
hiši v Gozdu Martuljku in v kampu Dovje. Dnevno so 
opravili dva treninga, enega dopoldne, drugega po-
poldne. Kondicijske treninge so tako kot običajno tudi 
na pripravah povezovali s skoki na različnih napravah 
glede na starost posameznikov. Vreme jim je bilo za 
razliko od lani precej bolj naklonjeno, saj je bilo veči-
noma sončno in toplo. Tako so kakšno prosto uro iz-
koristili tudi za osvežitev v jezeru Jasna v Kranjski Gori 
ali za različne športne igre na igrišču. Vsem skupaj je 
uspelo pričarati prijetno vzdušje. Prepričani smo, da 
bodo priprave obrodile sadove že na prihajajočih tek-
mah, ki jih sedaj v jesenskem času ne bo primanjko-
valo. Vsem skupaj želimo tudi v nadaljevanju poletne 
sezone obilo uspehov in izboljšanih osebnih rekordov. 

 
 Anja Podveržen 
 Foto: Felix Skutnik

Zmagovalna ekipa

Poletne priprave na zimo so bile uspešne.

Najboljši trije

www.mojaobcina.si/vojnik
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Eva Mlakar je bila v kategoriji solo A junior peta od 
skupno 22 tekmovalcev. Nuša Detiček je bila v katego-
riji solo B junior osma od skupno 29 tekmovalcev. Eva 
in Nuša sta v kategoriji artistic par B junior osvojili zlato 
medaljo od skupaj 14 parov. Zaradi teh izjemnih dosež-
kov so jima starši, prijatelji in znanci pripravili presene-
čenje – sprejem, ki je bil v soboto, 15. avgusta 2015, na 
parkirišču pri Intersparu v Slovenski Bistrici – kamor sta 
pripotovali po naporni poti in kjer naj bi ju čakali starši. 
Zbralo se je približno 80 ljudi. Ob njunem prihodu se 
je zaslišal glas harmonike. Sledile so številne čestitke 
in zahvale, ki so se zaključile z zdravico. Druženje se je 
nadaljevalo ob prijetni glasbi, kramljanju in okušanju 
dobrot, ki so jih pripravili njuni domači. 

Eva Mlakar se je udeležila tudi evropskega prvenstva 
v twirlingu (Eurotwirl 2015), ki je letos potekalo od 
6. do 12. julija v Mariboru. Tekmovala je v kategoriji fre-
estyle junior v konkurenci 47 tekmovalk. Uvrstila se je v 
polfinale na odlično 13. mesto, vendar tekmovanja žal 
zaradi bolezni ni mogla nadaljevati. Da bi uspeli, mo-
ramo biti pripravljeni zgrabiti priložnost, ki se pojavi. 
Zapomniti si moramo, da se štiri stvari nikoli ne vrne-
jo: izgovorjena beseda, izstreljena puščica, življenje, ki 
je minilo, in zamujena priložnost. Nastja, Eva in Nuša! 
Dokazale ste, da vam je uspelo zgrabiti priložnost ob 
pravem času. 

 Mojca Keblič 
 Foto: osebni arhiv

Iz Kanade prinesli 
twirlinško zlato

V soboto, 15. avgusta 2015, sta se Eva Mlakar s Fran-
kolovega in Nuša Detiček iz Slovenske Bistrice v 
spremstvu trenerke Nastje Keršič vrnili iz Kanade, kjer 
so se udeležile svetovnega pokala v twirlingu. S seboj 
sta prinesli zlato medaljo. Nuša in Eva trenirata v »Twir-
ling in mažoretnem klubu Pet elementov« iz Slovenske 
Bistrice pod okriljem trenerke Nastje Keršič.

Kot vsako leto je tudi letos potekalo državno prven-
stvo, ki ga organizira Mažoretna in twirling zveza Slo-
venije. Državno prvenstvo je potekalo v Mariboru me-
seca aprila. Na podlagi rezultatov, ki so jih tekmovalci 
dosegli, so se nekateri uvrstili na evropsko prvenstvo, 
ki je bilo julija v Mariboru, in tudi na svetovni pokal 
WBTF (World Baton Twirling Federation), ki je letošnje 
leto potekal od 5. do 9. avgusta 2015 v Abbotsfordu v 
Kanadi. Svetovnega pokala se je udeležilo 12 tekmo-
valcev iz Slovenije v spremstvu trenerjev in vodstva 
Mažoretne in twirling zveze Slovenije. Tekmovali so v 
naslednjih kategorijah: solo, solo dve palici in artisti-
ctwirl. Na tekmovanju je sodelovalo 14 držav. 

Eva s Frankolovega je slavila uspeh tudi z občinsko zastavo.

Eva in Nuša sta iz Kanade prinesli zlato.
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prvenstvo v športnem plezanju, za naše »pajkce« pa 
vsako leto pripravimo tudi interno plezalsko tekmova-
nje. Društvo spodbuja otroke tudi k aktivnostim v času 
počitnic, zato tudi takrat potekajo treningi, a s to razli-
ko, da se večinoma pleza v pravih naravnih plezališčih. 
Tako za otroke kot za odrasle so velikokrat organizi-
rani tudi plezalni tabori, ki potekajo več dni v narav-
nih plezališčih. V okviru društva je večkrat letno prav 
tako organiziran začetni plezalni tečaj pod vodstvom 
inštruktorjev, ki znanja željne bodoče plezalce naučijo 
osnovnih tehnik varnega plezanja. 

 Klara Kravos
 Foto: osebni arhiv

Enajstčlanska ekipa, katere udeleženci so bili tudi Voj-
ničani Tomo Videnšek, Tilen Podergajs in Štefka Naglič, 
je občudovala lepote švicarskih gora in doživela preiz-
kušnje narave od 21. do 23. avgusta 2015. Njihov tabor 
je bil v znanem zimskem letovišču Zermatt. Na čelu 
ekipe je bil Tomo Videnšek, ki je že vrsto let uspešen 
mentor mladim alpinistom. 

»Zaradi slabega vremena nam je uspela samo akli-
matizacijska tura na gori Castor (4228 m) in Breithorn 
(4164 m),« so povedali člani ekipe. Za mlade pripravni-
ke je bila to dragocena izkušnja, saj so bili nekateri na 
takšni nadmorski višini prvič. 

 Tjaša Podergajs
 Foto: Tilen Podergajs

Vojničani v švicarskem visokogorju

Aktivno Športno društvo Pajki 

Alpinistični odsek Grmada Celje v letošnjem letu obe-
ležuje 10. obletnico delovanja. Obletnico so nekateri 
člani obeležili na nekoliko drugačen način – z vzpo-
nom na najvišjo švicarsko goro Dom (4545 m), ki v ce-
loti leži na ozemlju Švice in spada v skupino Peninskih 
Alp. Dom je tudi tretja najvišja gora v gorskem sistemu 
Alp.

Športno društvo Pajki je športno plezalno društvo, ki 
ima svoje začetke v letu 2010. Na pobudo Karlija Pin-
tariča se je zbrala manjša skupina izkušenih plezalcev 
in začela svoje plezalno znanje prenašati na najmlajše 
generacije.

Prva skupna druženja so se odvijala na plezalni steni 
v OŠ Ljubečna z namenom, da bi otroci dobili osnov-
ne vrline gibanja na plezalni steni, in tudi zaradi med-
sebojnega druženja ter aktivno preživetega prostega 
časa. Ker je bilo povpraševanje po plezanju vedno več-
je in je število otrok naraščalo, se je društvo preselilo 
na plezalno steno OŠ Vojnik, kjer je društvo prav za-
živelo. Ne samo, da je bila stena veliko večja, ampak 
so tudi naši »pajki« prihajali plezat v vse večjem števi-
lu. Kmalu je velika stena privabila tudi starejše »pajke«, 
zato je društvo poleg učenja otrok začelo izvajati tudi 
rekreacijo za odrasle. Danes je v društvu 70 otrok, 20 
inštruktorjev in športnih plezalcev ter 20 rekreativcev. 
Otroci imajo možnost treninga večkrat na teden na 
steni v Vojniku in tudi v OŠ Frana Kranjca v Celju. Naj-
mlajši pa se lahko razgibajo v vrtcu Danijelov levček v 
Celju, kjer poteka vadba za predšolske otroke. 

Društvo se je kmalu začelo uveljavljati tudi v širšem 
merilu, organizirali smo že nekaj plezalskih tekem v 
okviru vzhodne lige, izvedli osnovnošolsko državno 

Lepote švicarskega visokogorja

Pogled, ki jemlje dih.

Pajki



Veliki koncert ob 5. obletnici delovanja
v nedeljo, 15. 11. 2015, ob 17. uri

v telovadnici OŠ Vojnik
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Prvošolci OŠ Vojnik POŠ Šmartno v Rožni dolini z Jelko Kralj in Marjano Pikelj

Prvošolci OŠ Vojnik POŠ Nova Cerkev s Sabino Penič

Tudi vrabček je poskušal leteti 
Stopil je na rob gnezda, nekajkrat zamahnil s perutmi 

in začutil svež veter, ki mu je mršil perje. Ugotovil je, 
da je kar prijetno, a se je kmalu ustrašil, da se morda 
prehladi, in se je vrnil. Poskusil je ponovno, stopil na 
rob gnezda, zamižal in zletel. Saj je čisto lahko, je po-
mislil in se pognal še više, potem pa se je nenadoma 
spet zbal in se vrnil. Poskusil je še enkrat: razširil je svo-
je peruti in zletel. Letel je nad dvorišči in strehami, nad 
vrtovi in ulicami in iskal hrano. Takrat je zaslišal ob sebi 
plahutanje drugih perutnic in zagledal je mamo, ki je 

letela ob njem. In vse je bilo v redu in prav (prirejeno 
po zgodbi Razvajeni vrabček Svetlane Makarovič). 

Dragi učenci, vemo, da boste tudi vi zmogli vsakda-
nje šolsko delo. Tudi vi boste ugotovili, da je enostavno 
in čisto lahko. Le »korajžno« in z dobro voljo stopajte 
skozi šolska vrata. Skupaj z vami se bomo veselili vaših 
uspehov in vam pomagali premagovati ovire. Srečno.

 Olga Kovač, ravnateljica
 Osnovne šole Vojnik s kolektivom
 Foto: Matjaž Jambriško

Dobrodošlica šolarjem



7125. september 2015 | OgledalO 107/2015

Prvošolci OŠ Vojnik s Simono Golež in Urško Agrež

Prvošolci OŠ Vojnik z Natašo Čerenak in Anko Krajnc
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sobota, 26. september, ob 8. uri Strelsko društvo bratov Dobrotinšek Vojnik organizira 2. Memorial na strelišču v Vojniku.

sobota, 26. september, ob 10. uri
Vinogradniško-vinarsko društvo Občine Vojnik organizira vinsko trgatev pod šotorom na igrišču v Vojniku. Od 8. do 10. 
ure bo zbiranje vzorcev pod šotorom. Sledi osrednja prireditev pri stavbi Občine Vojnik (trti potomki) in se nadaljuje 
pod šotorom. V sklopu trgatve bo potekalo tudi tekmovanje v praženju krompirja.

sobota, 26. september, ob 19. uri Občina Vojnik in Grad Lemberg prirejata koncert »Goran Bojčevski kvartet« na gradu Lemberg. 

nedelja, 27. september, ob 8. uri
Teniški klub Vojnik organizira teniški turnir za člane društva. Dobrodošli tudi novi člani. Prijave zbiramo do sobote, 
26. 9. 2015, na tel. št. 031 860 804 (Peter Počivalšek). Če bo slabo vreme, bo turnir prestavljen na soboto, 3. 10. 2015. 
Vabljeni!

sreda, 30. september, ob 16. uri
Turistično kulturno društvo Globoče organizira razstavo karikatur češkega umetnika Karla Macasa iz Litomeric v 
gostišču Turist Frankolovo.

sreda, 30. september, ob 19. uri
Občina Vojnik prireja prireditev ob prazniku Občine Vojnik s podelitvijo grbov in priznanj v telovadnici OŠ 
Vojnik. Slavnostni govornik bo predsednik RS Borut Pahor.

sobota, 3. oktober, ob 13. uri Društvo upokojencev Vojnik organizira srečanje članov društva na igrišču pod šotorom v Vojniku.
sobota, 3. oktober, ob 18. uri Župnija Vojnik organizira otvoritev Doma sv. Jerneja in 6. koncert Marijinih pesmi.

nedelja, 4. oktober, ob 14. uri
Turistično društvo Frankolovo organizira na dan turizma »Pohod po Tončkovi poti«. Zbirališče je na parkirnem prostoru 
Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo.

sreda, 7. oktober – 
sreda, 28. oktober

Društvo MOST MLADIH, Medgeneracijski center KAMRICA in mladinska društva FRANKOLOVO, NOVA CERKEV in VOJNIK 
v mesecu OKTOBRU organizirajo brezplačne računalniške delavnice za odrasle na OŠ Vojnik. Delavnice bodo potekale 
ob sredah od 17. do 19. ure. Naučili se bomo: v sredo, 7. 10. 2015, oblikovati vabila in besedila v programu Microsoft 
Word; v sredo, 14. 10. 2015, oblikovati razpredelnice v programu Microsoft Excel; v sredo, 21. 10. 2015, uporabljati 
internet; v sredo, 28. 10. 2015, ustvariti račun za spletno pošto in Facebook in ga uporabljati. Zaradi lažje izvedbe 
delavnic vas prosimo za predhodno prijavo. Prijavite se lahko osebno v Medgeneracijskem centru KAMRICA vsak dan 
od 8. ure do 16. ure ali na tel. št. 031 878 547 (Simona Matko).

četrtek, 8. oktober, ob 10. uri 
Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira kulinarično delavnico »Kruhove skodelice« v njihovih prostorih 
v Vojniku.

sobota, 17. oktober, ob 19. uri
Pevci Družina Gregorc prirejajo jubilejni koncert ob 25-letnici delovanja skupine in ob izidu nove zgoščenke v 
večnamenski dvorani na Frankolovem. Kot gostje bodo nastopili skupina Bratje Smrtnik iz Avstrijske Koroške in 
Štajerskih 7. 

sobota, 17. oktober, ob 19. uri

Društvo Most mladih prireja komedijo »Moška copata« v Kulturnem domu Vojnik. Rezervacijo vstopnic in informacijo o 
prodaji vstopnic dobite na tel. št. 031 878 547 (Simona Matko). Vstopnice lahko kupite tudi eno uro pred predstavo na 
blagajni Kulturnega doma Vojnik. Vtise komedije lahko najdete na spletni strani Špas teatra http://www.spasteater.
si/moska-copata.

nedelja, 18. oktober, ob 14. uri Društvo Talon Frankolovo organizira iskanje izgubljenega prstana grajske gospe na gradu Lindek.

četrtek, 22. oktober, ob 10. uri
Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira delavnico »Tehnike kreativne obnove pohištva« v njihovih 
prostorih v Vojniku.

sobota, 24. oktober, ob 19. uri
Arclinski fantje organizirajo »Letni koncert Arclinskih fantov« z gosti in predstavitev zgoščenke v Kulturnem domu 
Vojnik.

sobota, 7. november, ob 10. uri Vinogradniško-vinarsko društvo Občine Vojnik organizira »Martinovanje 2015« pod šotorom na igrišču v Vojniku.
petek, 13. november, ob 18. uri Planinsko društvo Vojnik organizira »20-letnico delovanja PD Vojnik« v Kulturnem domu Vojnik.

nedelja, 15. november, ob 11. uri
Turistično društvo Frankolovo organizira »Blagoslov konj« v parku pri graščini na Frankolovem. Informacije na tel. št. 
031 292 360 (Irma).

nedelja, 15. november, ob 17. uri
Tamburaška sekcija 5+ BAND organizira v telovadnici OŠ Vojnik koncert ob 5. obletnici obstoja sekcije. Gostje koncerta: 
Majda Petan, Harmonkenroll, pianist Peter West iz Anglije, Oliver Dragojević. Na koncertu se bo izvajala dalmatinska, 
slovenska, mehiška, staro gradska glasba, gospele inspirituale in grška glasba.

četrtek, 19. november, ob 10. uri Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira »Pripravo prazničnega peciva« v svojih prostorih v Vojniku.
sobota, 21. november, ob 18. uri Turistično društvo Frankolovo prireja praznovanje 60-letnice v večnamenski dvorani OŠ Antona Bezenška Frankolovo.
torek, 24. november, ob 14. uri Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira »Pripravo adventne dekoracije« v njihovih prostorih v Vojniku.
petek, 27. november, ob 19. uri Prifarski muzikantje prirejajo koncert »Pesmi naše mladosti« v telovadnici OŠ Vojnik.

četrtek, 3. december, ob 18. uri
Osnovna šola Vojnik, Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo, RK Vojnik in Karitas Vojnik organizirajo »Dobrodelni 
koncert« v telovadnici OŠ Vojnik.

četrtek, 10. december, ob 10. uri Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira »izdelavo voščilnic« v njihovih prostorih v Vojniku.
Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18. ure svetovanje na področju izvedbe in financiranja energetsko učinkovite gradnje oziroma adaptacije. 
Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik po predhodni najavi na tel. št. 041 663 395 (Nikolaj Torkar).
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje organizira vsako sredo od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega društva Vojnik uradne ure. V tem času je 
mogoče merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja in enkrat letno holesterola v krvi. Za člane je merjenje brezplačno. Dobrodošli so prostovoljni prispevki.


