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KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo 
do petka, 17. avgusta 2018, v 
elektronski obliki (na zgoščenki, 
USB-ključu) ali po e-pošti na 
naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com.

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

Izid 120. številke bo v četrtek, 
20. septembra 2018.

Članke, prejete po 17. avgustu 2018, 
bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov in spremembe 
naslovov in izbora fotografij po 
lastni presoji. Za vsebino in točnost 
podatkov odgovarja avtor prispevka. 

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

Vrtnica damaščanka je izredno redka in stara sorta. Najdete jo tudi na eni izmed domačij v Novi Cerkvi.
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Izdajatelj:
Občina Vojnik 

Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs 

Uredniški odbor: 
Sonja Jakop, Lea Sreš, Dragica 

Jezernik, Lidija Eler Jazbinšek, Klara 
Podergajs in Tanja Čretnik

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled: 
Nina Jekl 

Naslovna fotografija:
Člani Mladinskega društva 

Frankolovo vabijo na bazen

Fotografija:
Matjaž Jambriško 

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

Tisk:
Grafika Gracer, d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

Poletne budnice
Budnice imajo svoj namen. Opominjajo, spominjajo in nagovarjajo. Pa se 
spomnimo najprej vsem poznane prvomajske. Ne morem ostati samo pri 
tej. Pobrskam globlje in si pomagam s Slovarjem slovenskega knjižnega 
jezika, ki pravi, da je budnica zvočni znak za vstajanje in lit. pesem, ki 
vzbuja narodno zavest. Prepričana sem bila, da mi bo SSKJ namenil še 
kakšno dodatno obrazložitev, ki bi bila nekoliko bližja mojim trenutnim 
predstavam o pomenu budnice. 

Budnica ima po mojem prepričanju močno prebujensko vlogo. Na kratko: 
Nastopil je čas! Zbudimo se! Očistimo telo in duha! … Med idejami, ki 
švigajo po moji glavi in v luči trenutnega položaja, se spomnim zgolj 
nekaterih, ki si zaslužijo, da jih vsaj poudarim. O širšem pomenu teh in 
mnogih drugih lahko razmišljamo in tudi kaj udejanjimo že v poletnih 
mesecih, ki nam poklanjajo dragocene prostočasne trenutke in priložnost, 
da se vsaj malo izklopimo.

Naj bo najprej budnica naši Državi. Skrajni čas je, da postanemo ponosni 
na svojo državo. Budnica Človeku. Ja, ta predstavlja precejšen miselni izziv. 
Na kratko le to, da so odnosi med ljudmi čedalje bolj zapleteni in polni 
negativizma. A je vredno? Tako malo je treba, da smo srečni. Kaj pa pravite 
na budnico Vzgoji? Starši se premalo zavedamo, da imamo odločilno 
vlogo pri vzgoji. Znamo biti zgled svojim otrokom? Trenutno aktualna 
bi zagotovo lahko bila budnica šolskim Ocenam. Živimo v svetu, kjer bi 
morali biti vsi najboljši. A je ocena res edino merilo? Kakšni smo kot ljudje? 
Od tu naprej razmišljanje prepuščam vam. 

Skoraj bi pozabila še nekaj meni ljubih. Budnica Knjigi in budnica 
Razglednici. Kdaj ste nazadnje posegli po klasični literaturi, četudi vam ni 
najbolj dišala? In kdaj ste nazadnje pisali razglednico svojim dragim? Bodi 
za zdaj dovolj.

Resničnost ni in nikoli ne sme biti samoumevna, le pogledati jo je treba 
z drugimi očali. Rutina nas vedno bolj duši, mi pa ne znamo zadihati. 
Budnica Spremembam kar kliče po novem začetku! 

Tudi Ogledalo je z moje strani večkrat deležno budnice. Kot urednica si 
namreč želim, da se vsebinsko in tudi oblikovno nenehno spreminja in 
raste v glasilo, ki ga s ponosom vzamemo v roke. Uživajte poletje z njim. 

Se beremo spet septembra.

odgovorna urednica

UVODNIK
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»Božja setev je pognala kal in je rodila – zrasla so 
nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi 
pred tem čudom Božjim, srce vztrepeče od 
same sladkosti.« 

Ivan Cankar

ŽUPANOVA BESEDA

SOBIVANJE TEMELJI
NA MEDSEBOJNEM

SPOŠTOVANJU

Letos mineva 100 let od smrti velikana slovenske 
besede, Ivana Cankarja. Dogodek smo obeležili 
v Knjižnici Vojnik, kjer je bila na ogled razstava 
portretnih karikatur Ivana Cankarja. Pripravili so jo 
umetnik Bori Zupančič in ekipa Knjižnice Vojnik. To je 
bil tudi prvi dogodek v novem prostoru, kamor se je 
razširila naša knjižnica. Obletnica je tudi trenutek, ko 
se znova zavemo pomena slovenske besede za nas kot 
narod. Občina Vojnik je en kamenček v mozaiku, ki se 
imenuje domovina Slovenija.

Naše največje bogastvo so ljudje. Medsebojni odnosi 
so temelj kakovostnega in radostnega bivanja. Imamo 
občutek za sočloveka, zato postajamo vedno bolj 
ljudem prijazna občina. Vsi smo enako pomembni, 
izkušnje vsakega posameznika in njegovo mnenje so 
osnova za postavljanje novih ciljev. Sobivanje temelji na 
medsebojnem spoštovanju.

Ko razmišljamo o prihodnosti, o strategiji razvoja v 
obdobju 2020–2030, smo želeli najprej vprašati za mnenje 
vse vas in na ta način preveriti, ali delamo prave stvari, ter 
vprašati po vaših potrebah in željah, ki jih še ne poznamo. 
Prihodnost občine je naša skupna odgovornost.

V anketi, ki smo jo izvedli med občani, kot prvi korak 
k izdelavi nove strategije občine Vojnik za obdobje 
2020–2030, ste najslabše, z oceno 1,70, ocenili kolesarske 
poti in nato, z 2,41, tudi urejenost pločnikov. Ker se 
zavedam, da je to ena večjih potreb v naši občini, smo že 
v zadnjih letih temu namenili večji poudarek. Res je, da 
je treba začeti s pripravo dokumentacije, umeščanjem v 
prostor, pridobivanjem zemljišč, zagotavljanjem sredstev 
in nazadnje seveda z gradnjo. Za vsako fazo je zato 
potrebnega kar nekaj časa in doslej opravljenega dela še 

ni mogoče videti v naravi. Z zapisom vas želim informirati 
o narejenem na tem področju in v tabeli lahko po 
posameznih projektih izveste, kje smo v tem trenutku.

Z izdelavo nove strategije bomo začeli v letu 2019, po 
lokalnih volitvah, s ciljem, da jo izdelamo do začetka leta 
2020. Vaše sodelovanje in predlogi so več kot dobrodošli.
Čas pred poletnimi počitnicami je tudi čas, ko praznujejo 
naše krajevne skupnosti. Maja KS Frankolovo, junija 
KS Vojnik in julija KS Nova Cerkev. Vsem iskreno 
čestitam ob prazniku in se zahvaljujem za izjemno dobro 
delo in korektno sodelovanje svetom KS, še posebej 
predsednikom svetov KS. Vedno znova dokazujemo, 
da je naša lokalna skupnost živa in ustvarjalna ter da 
so posamezniki in društva motor idej in dogajanja v 
kraju. Zato vas vabim, da se udeležujete pripravljenih 
prireditev, v katere je vloženo veliko truda in energije. 
Vaša prisotnost je priznanje in nagrada ustvarjalcem 
za njihov trud. Uspešno je za nami tudi srečanje 
Gradiščanov, ki so ga letos gostili na našem Gradišču. 
Čestitke vsem, da se je dogodek uspešno zaključil, še 
posebej organizacijskemu odboru Gradiščanov pod 
vodstvom gospoda Martina Goleža. 
Delovni smo tudi v občinskem svetu. Na junijski seji smo 
sprejeli rebalans proračuna za leto 2018. V načrtu sta še 
dve redni seji v septembru in novembru ter slavnostna 
seja v mesecu oktobru. Pripravili bomo tudi proračun za 
leto 2019 in ga obravnavali pri prvem branju. Dokončno 
potrditev bomo prepustili novemu sklicu občinskega 
sveta po lokalnih volitvah v novembru letos.
Ob koncu želim vsem prijetne počitnice. Še posebej 
našim devetošolcem, ki odhajajo jeseni na šolanje izven 
domačega kraja. Naberite si novih moči, spočijte telo in 
duha. Ko pa pride jesen, se z novim zanosom lotimo dela.

Vaš župan Branko Petre
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Kolesarska povezava Celje–Vojnik–Dobrna
Na podlagi idejnega projekta kolesarske povezave na 
trasi Celje–Vojnik–Dobrna, ki smo ga že predstavili 
v Ogledalu, vas obveščamo, da se izvajajo nadaljnje 
dejavnosti. Direkcija RS za infrastrukturo je pripravila 
projektno nalogo, na osnovi katere bo objavljen javni 
razpis za izdelavo projektov PZI. Dejavnosti naj bi stekle 
v letu 2018 in projekti naj bi bili tudi predani. Projekte v 
celoti financira Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
RS za infrastrukturo. Kolesarska povezava se v občini 
Vojnik navezuje na kolesarsko pot Celje–Vojnik; in sicer 
v Škofji vasi za gostiščem Medved, kjer se v občini Vojnik 
nadaljuje v Arclinu pri reki Hudinji in poteka do Vojnika 
po obstoječih makadamskih (poljskih) in delno asfaltnih 
poteh. 

V drugem delu vodi povezava proti SZ po dolini reke 
Hudinje in Dobrnice mimo Višnje vasi (grad Tabor), 
skozi naselje Kaplja do krožnega križišča ob regionalni 
cesti Višnja vas–Nova Cerkev in v nadaljevanju poteka po 
obstoječih in novih makadamskih in asfaltnih poteh ob 
reki Dobrnica vse do Lemberga in v nadaljevanju do meje 
z občino Dobrna. 

Projekt, združen v naziv regijskega projekta savinjske 
regije: Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje–
Vojnik–Dobrna za zagotavljanje dnevne in trajnostne 
mobilnosti s partnerji v projektu MO Celje, Občina Vojnik 
in Občina Dobrna in nosilcem projekta Direkcija RS za 
infrastrukturo, smo prijavili na poziv za sofinaciranje 
projekta iz naslova Dogovora za razvoj regij, prednostna 
naložba: spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, 
gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje 
trajnostne mobilnosti v skupno ocenjeni vrednosti 
5.214.388,00 EUR, od tega višina zaprošenih sredstev 
3.340.180,00 EUR. Skupaj v kilometrih znaša kolesarska 
poveza 19,58 km, samo v občini Vojnik 9,96 km. 
Rezultati prijave naj bi bili znani letos in z optimizmom 
lahko planiramo začetek gradnje kolesarske povezave v 
prihodnjem letu. 
 

Predstavitev kolesarske povezave Vojnik–Slovenske 
Konjice
Kolesarska povezava skozi občino Vojnik dobiva vse bolj 
jasne obrise. V torek, 3. aprila, je bila 6.475 metrov dolga 
kolesarska pot v občini Vojnik predstavljena lastnikom 
zemljišč, po katerih bo potekala. Vodja projekta Bojana 
Stopinšek je predstavila projekt, ki je del celotne savinjske 
regije, in podala uvodne informacije glede nadaljevanja 
projekta.

V sklopu izgradnje državnih in regijskih kolesarskih povezav 
je poleg povezave Celje–Vojnik–Dobrna predviden še odsek 
skozi Frankolovo proti Slovenskim Konjicam. Potekal bo 
od križišča za Dobrno oziroma Zreče ob cesti za Slovenske 
Konjice do potoka Tesnica, kjer bo za prečkanje zgrajena nova 
brv, nato skozi Globoče in Stražico do naselja Frankolovo, 
kjer bo zgrajena še ena brv čez potok, ki priteče v Tesnico. 
  
Na meji z občino Zreče se bo povezava nadaljevala skozi 
občini Zreče in Slovenske Konjice do meje z občino Slovenska 
Bistrica, kjer se kolesarska pot nadaljuje v sosednjo regijo. 
Ocenjena vrednost tega vojniškega odseka znaša 5.360.000 EUR. 
Namen in cilji izgradnje kolesarske poti so zagotavljanje 
prometne varnosti kolesarjev, povečanje pretočnosti 
prometa, razvoj kolesarskega turizma, spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, 
spodbujanje izvedbe športno-rekreativnih dogodkov, 
izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva ter 
spodbujanje zdravega načina življenja. 

Pri načrtovanju kolesarske povezave je predviden tudi 
poseg na zasebna zemljišča, zato sta koordinator dejavnosti 
Območno-razvojno partnerstvo »osrednje celjsko«, ki 
deluje pod okriljem družbe Simbio, d. o. o., in Direkcija 
RS za infrastrukturo predstavila idejni projekt, potek 
trase, nadaljnje dejavnosti celovitega regijskega projekta 
in postopek pridobivanja zemljišč za namen ureditve 
kolesarske povezave. Predstavitve, ki je potekala v dvorani 
PGD Frankolovo, se je, poleg vojniškega župana Branka 
Petreta, Boštjana Švaba in Vesne Poteko ter predsednika KS 
Frankolovo Dušana Horvata, udeležilo štirideset lastnikov 
zemljišč, ki so podprli projekt. V nadaljevanju projekta bo 
Občina Vojnik pristopila do lastnikov zemljišč z namenom 
pridobivanja načelnih soglasij, sledila bo izdelava izvedbene 
dokumentacije, cenitve in odkupi zemljišč ter izgradnja. 

OD IDEJE DO REALIZACIJE

KOLESARSKE
POVEZAVE

Tekst: Vesna Poteko
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Občinski svet Občine Vojnik je na 22. redni seji 8. 
marca 2018: 
- potrdil zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine 

Vojnik, 
- sprejel informacijo o predvideni umestitvi vetrnih 

elektrarn in soglašal, da Občina Vojnik pristopi k 
postopku izdelave sprememb in dopolnitev OPN za 
potrebe umestitve vetrnih elektrarn, 

- se seznanil s poročilom Nadzornega odbora za čas od 
januarja do decembra 2017, 

- sprejel sklep, da Občina Vojnik podpre projekt Društva 
paraplegikov jugozahodne Štajerske »Kar me ovira – 
me motivira« za nakup novega kombiniranega vozila, 
za kar nameni znesek v višini 800,00 EUR, 

- sprejel osnutek Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Vojnik, 

- sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, 
- z dnevnega reda umaknil predlog sklepa o spremembah 

Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe 
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju 
plačil staršev in počitniških rezervacij in sprejel sklep, 
da se predlog obravnava na naslednji seji, na katero 
povabi ravnateljico, da obrazloži predlog povišanja cen, 

- z dnevnega reda umaknil predlog Odloka o imenovanju 
ulice z imenom »Ulica Doroteje Hauser« v naselju 
Vojnik in sprejel sklep, da se proučijo možnosti, da 
se ulica umesti v prostor na območju Štolnerjevega 
hriba, in sicer tam, kjer bo v bližnji prihodnosti možna 
gradnja, 

- podal negativno mnenje Občine Vojnik o ukinitvi pošte 
Frankolovo, 

- sprejel Sklep o prodaji štirih javnih najemnih stanovanj 
v poslovno-stanovanjskem objektu Nova Cerkev 22 
Stanovanjskemu skladu RS ter pooblastil župana za 
podpis pogodbe o soinvestiranju ter prodajne pogodbe, 

- sprejel Sklep o financiranju obnove gospodarskega 
poslopja na Frankolovem v višini 1.000,00 EUR kot 
pomoč pri obnovi po požaru, 

- sprejel informacijo o izvedbi projekta Vizija in strategija 
občine Vojnik po metodi »VIS«,  

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave, 
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij. 
  
Občinski svet Občine Vojnik je na 23. redni seji 12. aprila 

2018: 
- potrdil zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik, 

- sprejel spremembo Sklepa o določitvi ekonomskih cen 
za programe predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik, 
znižanju plačil staršev in počitniških rezervacij, 

- sprejel predlog Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Vojnik, 

- sprejel Letni program športna v občini Vojnik za leto 
2018, 

- sprejel predlog Sklepa o cenah pogrebnih in 
pokopaliških storitev na pokopališčih v občini Vojnik in 
predlog Sklepa o cenah najema grobnega prostora na 
pokopališčih v občini Vojnik, 

- sprejel informacijo o delu policijske postaje Celje za leto 
2017, 

- se seznanil s Poročilom o delu skupne občinske uprave 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, 
Vojnik in Zreče za leto 2017, 

- se seznanil z oceno izvajanja občinskega programa 
varnosti za leto 2017 in cilji delovanja občinskih 
redarjev v letu 2018, 

- sprejel Sklep o zaključnem računu proračuna Občine 
Vojnik za leto 2017, 

- se seznanil s poročilom Nadzornega odbora o 
opravljenem nadzoru v letu 2017, 

- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine 
Vojnik za leto 2018, 

- predlagal kandidatko Marijo Sodin za članico Sveta 
zavoda Regijsko študijsko središče v Celju, 

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave, 
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij 

OBČINSKI SVET

MARČEVSKA
IN APRILSKA SEJA

Povzela: Tanja Golec Prevoršek

»CEMENTNINARSTVO«
Damjan KORPNIK s. p.

SOCKA 6, 3203 NOVA CERKEV
Telefon: 041 714 114

www.cementninarstvo-korpnik.com

IZDELUJEMO:
betonske stebre, škarpnike, robnike, tlakovce,

cvetlična korita, pohodne plošče, vrtne poti, fontane,
vrtne umivalnike, betonske zidake, travne plošče ...
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Izgradnja III. faze sekundarne kanalizacije na 
Frankolovem 
V lanskem in letošnjem letu smo zgradili II. in III. fazo 
sekundarne fekalne kanalizacije na Frankolovem. 
Zgradili smo 571 m fekalne kanalizacije z vgrajeno cevjo 
PVC DN 200 SN8, ob kateri smo na novo asfaltirali 360 m 
ceste v sistemu 5 + 3. Na na novo zgrajeno sekundarno 
kanalizacijo se bo lahko priključilo 24 objektov. Izvajalec 
del je podjetje VOC Celje, d. d., ki je ponudilo najnižjo 
ceno za izvajanje del po javnem razpisu. Vrednost del je 
107.194,51 EUR. Po pridobljenem uporabnem dovoljenju, 
ki se predvideva v mesecu juliju 2018, se bodo lahko 
lastniki objektov v območju izgradnje fekalne kanalizacije 
priključili na javni kanal. 
  
Izgradnja sekundarne kanalizacije Frankolovo IV. in 
V. faza
V mesecu juniju 2018 bomo začeli z izgradnjo 
sekundarne fekalne kanalizacije IV. in V. faza v dolžini 
800 m. Vgradili bomo cev PVC DN 200 SN8. Dela se bodo 
izvajala v naselju Frankolovo (nasproti Mercatorja). 
Na zgrajeni fekalni kanal se bo lahko priključilo 29 
stanovanjskih objektov. Najnižjo ceno za izgradnjo 
kanalizacije je ponudilo po postopku javnega naročanja 
podjetje Vilkograd, d. o. o., v vrednosti 163.841,19 EUR. 

Vodovod Straža pri Dolu 
Končali smo z izgradnjo vodovoda Straža pri Dolu v 
dolžini 521 m z vgrajenima dvema raztežilnikoma. Na 
tem delu zgrajenega vodovoda je obnovljenih in na novo 
priključenih 16 objektov. Novi odjemalci se bodo lahko 
priključili na javni vodovod po pridobljenem uporabnem 
dovoljenju, ki ga predvidevamo v mesecu juniju 2018. 
Z izgradnjo vodovoda smo pridobili tudi 235 m na novo 
asfaltirane ceste v sistemu 5 + 3. Izvajalec del je bilo 
podjetje PEOR, d. o. o. 

  

Vodovod Razgorce 
Končali smo z izgradnjo I. faze vodovoda Razgorce v 
dolžini 420 m z vgrajenim raztežilnikom, ki je bil vgrajen 
v sklopu izgradnje vodovoda Male Dole. Na zgrajeno 
I. fazo vodovoda se lahko priključi pribl. 6 objektov, 
po pridobljenem uporabnem dovoljenju predvidoma v 
mesecu juniju 2018. Izvajalec del je bilo podjetje PEOR, 
d. o. o. Izgradnja II. faze vodovoda Razgorce se bo 
nadaljevala letos, in sicer v dolžini 780 m, nanj se bo 
lahko priključilo 5 objektov.

Vodovod Brdce
V naselju Brdce do zdaj javna oskrba s pitno vodo ni 
bila zagotovljena. Že pred leti smo skupaj z Občino 
Slovenske Konjice zgradili del javnega vodovoda na tem 
območju, ker dokumentacija ni bila ustrezno urejena, 
smo že zgrajen vodovod morali legalizirati. V postopku 
legalizacije so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti 
oz. so soglasodajalci podali dodatne zahteve, ki so zdaj 
odpravljene.

Pripravlja se še dokumentacija za pridobitev uporabnega 
dovoljenja, kar bo omogočalo priključitev uporabnikov 
na ta vodovod. Vrednost (dokumentacije in odprave 
pomanjkljivosti za vodovod Brdce 1. faza = 9.702,77 EUR 
brez DDV + 1.750 EUR brez DDV = 11.452,77 EUR 
brez DDV). Ker so se na tem območju pojavile še 
dodatne potrebe po oskrbi s pitno vodo, smo pristopili 
k urejanju dokumentacije oz. pridobitvi gradbenega 
dovoljenja še za nadaljevanje izgradnje vodovoda 
(vodovod Brdce 2. faza), kjer pridobivamo gradbeno 
dovoljenje in po pridobitvi nameravamo pristopiti k 
izvedbi del. Predvideno je podaljšanje vodovoda v dolžini 
pribl. 650 m ter izgradnja razbremenilnika. Vrednost 
dokumentacije 2.300,00 EUR brez DDV, ocenjena 
vrednost del 50.000,00 EUR brez DDV.

ZA BOLJŠI JUTRI

KANALIZACIJE
IN VODOVODI

Tekst: Boštjan Švab, Jelka Gregorc, foto: Boštjan Švab

Izgradnja kanalizacije na FrankolovemVodovod Straža
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V Knjižnici Vojnik so končana 
investicijsko-vzdrževalna dela in 
s tem so pridobljeni novi prostori 
za namen knjižnične dejavnosti. 
Vrednost novih prostorov znaša 
44.245,00 EUR.
 

Z nakupom novih prostorov in njihovo 
ureditvijo je knjižnica pridobila novih 
60 m2. Podjetje Oder, d. o. o. je dela 
zaključilo meseca aprila in na začetku 
maja so prostori že bili v uporabi. Prav 
tako se je uredila zelenica in okolica 
prostorov. Glede na razpoložljiva 
sredstva bo Občina Vojnik opremila 

prostore s knjižničnim pohištvom. 
Novi prostori so zaživeli z razstavo 
portretov Ivana Cankarja, avtorja 
Borija Zupančiča. Upamo, da bodo 
prostori upravičili svoj namen in da 
bodo služili knjižničnim in drugim 
spremljevalnim dogodkom v občini. 

KNJIŽNICA VOJNIK

NOVI PROSTORI
 Tekst: Vesna Poteko, foto: Betka Hutinski

Novi prostori so zaživeli z razstavo portretov Ivana Cankarja, avtorja Borija Zupančiča.

Občina Vojnik je v postopku podelitve koncesije za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v občini 
Vojnik.
 
Zakonodaja kot možne oblike izvajanja gospodarske javne 
službe vzdrževanja javnih cest določa naslednje možnosti: v 
režijskem obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem 
podjetju, z dajanjem koncesij. Občina Vojnik je v letu 2017 
sprejela ustrezne odloke, ki določajo način opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih javnih cest na območju občine Vojnik.  
Z odlokom je Občina Vojnik določila, da se javna služba 
vzdrževanja občinskih javnih cest opravlja na naslednji 
način: 
- za javne poti v režijskem obratu, izvajalec režijski obrat in 
krajevne skupnosti, 

- za lokalne ceste in lokalno zbirno cesto z dajanjem 
koncesije, izvajalec koncesionar.   

Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe vzdrževanja 
lokalnih javnih poti se opravi na podlagi javnega razpisa. 
Izbiro opravi občinska uprava občine. Opravljanje javne 
službe se izvaja na celotnem območju občine. 
Javna služba po tem odloku obsega storitve rednega 
vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest, kar obsega 
vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki 
zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad 
stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev 
prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah, kar bo 
izvajal izbrani koncesionar. 
  
Občina Vojnik bo koncesijo podelila predvidoma 
1. 7. 2018.

OBVESTILO

KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 Tekst: Tanja Golec Prevoršek
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NOVE PRIDOBITVE

AKTUALNE KOMUNALNE
INVESTICIJE

 Tekst: Boštjan Švab, Jelka Gregorc, vir grafične rešitve: Subra, d. o. o.

Asfaltiranje cest v občini 

Asfaltiranje se odvija po načrtih krajevnih skupnostih 
Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo. Načrte asfaltiranja 
po vrstnem redu sestavljajo krajevne skupnosti glede 
prispelih prošenj občanov za asfaltiranje določenih 
odsekov. Najugodnejši izbrani ponudnik po postopku 
javnega naročanja je podjetje VOC Celje, d. d.

 

Izgradnja cestnega priključka v Novi Cerkvi 

Meseca junija 2018 bomo začeli z izgradnjo cestnega 
priključka v Novi Cerkvi. Novi cestni priključek se 
priključuje na regionalno cesto R3-693/2302 (Nova 
Cerkev–Socka–Vitanje) v km 0,850. Na tej lokaciji je 
že obstoječi cestni priključek, ki se uporablja za dostop 
do osnovne šole. Na območju severno od osnovne šole 
se po občinskem prostorskem načrtu predvideva nova 
zazidava, za dostop na to območje se bo z zahodne strani 
uporabljal novi zgrajeni cestni priključek, preko katerega 
bo urejen tudi dostop do osnovne šole. Obstoječi priključek 
do osnovne šole se ukine. Novi priključek je predviden v 
dolžini 110 m, kjer se bo na koncu navezal na obstoječo 
javno pot JP 964551 (Nova Cerkev–Novake). Priključitev 
se bo izvedla preko novega minikrožišča s povoznim 
osrednjim delom. Ob desni strani priključka je predvidena 
ureditev hodnika za pešce, ki bo višinsko ločena od vozišča 
za 12 cm. Najnižjo ceno za izgradnjo cestnega priključka 
v Novi Cerkvi je ponudilo po postopku javnega naročanja 
podjetje VOC Celje, d. d. v vrednosti 129.707,04 EUR.

 

Hodnik za pešce na odseku lokalne ceste Frankolovo–
Socka

Hodnik se bo v dolžini 215 m in širini 1,60 m gradil 
predvidima prihodnje leto. Trasa hodnika za pešce je 
predvidena ob desni strani lokalne ceste z začetkom pri 
uvozu do večstanovanjskega objekta pri regionalni cesti, 
kjer se nadaljuje mimo vrtca, preko potoka po predvideni 
brvi do gasilskega doma. V projekt hodnika za pešce je 
v celotni dolžini vključena izgradnja javne razsvetljave. 
Del hodnika za pešce, od mostu do gasilskega doma, bo 
na robu voznega pasu imel talno obeležbo, neprekinjeno 
belo črto, ki bo izvedena z zvočno vibracijskim učinkom. 
Celoten hodnik za pešce bo obarvan z modro barvo.

 

Izgradnja nadomestnega mostu čez Hudinjo v Razdelju 

Obstoječi most je enorazponska jeklena konstrukcija, ki 
je dotrajana. Zaradi neustreznega pretočnega profila se 
most odstrani, na njegovem mestu se zgradi nov most 
z ustreznimi prometno-tehničnimi parametri, ki bo 
zagotavljal ustrezno poplavno varnost. Most bo prečkal 
reko Hudinjo v enem razponu. Svetli razpon mostu, 
merjeno v smeri osi ceste, znaša 14,30 m, skupna širina 
mostu pa 5,80 m. Statična zasnova objekta – prekladna 
konstrukcija – je zasnovana kot monolitna plošča AB, 
debeline 0,70 m, ki se v celoti zabetonira na opažu. 
Prekladna konstrukcija je popolnoma vpeta v plitvo 
temeljeni podpori in tvori z njimi prostorski okvir. Podpori 
tvorita steni opornika debeline d = 0,70 m ter temeljne 
širine b = 2,80 m. 

Oporne stene, krila AB bodo izdelani iz betona C 30/37 
ter armirana z armaturo S 500B. Hodniki in robni venci 
so predvideni iz armiranega betona, odpornega na 
zmrzovanje in odtaljevanje v prisotnosti talilnih snovi. 
Na hodnikih bo nameščena pocinkana jeklena mostna 
ograja z vertikalnimi polnili. Pritrjena je na robne vence 
AB. V hodnike se vgradijo cevi PVC za vodenje komunalnih 
vodov. Pred in za mostom se izvedejo štirje prehodni jaški 
AB za prehod vodov z objekta v cestno telo. Ob izgradnji 
nadomestnega mostu in cestnega priključka se bodo 
zamenjale vodovodne cevi, ki ležijo v trasi obdelave, prav 
tako se bo uredila protipoplavna varnost na tem območju 
z ustreznimi protipoplavnimi rešitvami reke Hudinje. Kot 
križanja struge in javne poti je 80.35. Lokacija cestnega 
priključka na regionalno cesto je obstoječa. Os priključka 
poteka pod kotom 85 na glavno prometno smer. Niveleta 
priključka se navezuje na rob regionalne ceste, vzdolžni 
nagib priključka znaša –2,50 % od roba regionalne ceste 
na dolžini 26,20 m. Odvodnjavanje priključka je urejeno z 
vzdolžnimi in prečnimi skloni preko bankine, razpršeno po 
terenu in preko asfaltne mulde, v kateri je vgrajen vtočni 
jašek z rešetko LTŽ in cevni prepust iz PC, fi 200, ki je 
polno obbetoniran. Dolžina novega cestnega priključka in 
javne poti je pribl. 110 m. 
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Obnova ceste Nova Cerkev–Socka–Vitanje

Direkcija RS je v letu 2017 pristopila k obnovi regionalne 
ceste R3-693/2302 (Nova Cerkev–Socka–Vitanje); in sicer 
odseka med naseljema Razdelj in Socka. Po celotni levi 
strani regionalne ceste je potekal star vodovod, zgrajen 
leta 1908, iz litoželeznih cevi, premera 150 mm. Ta 
vodovod je bil dotrajan in je na najem večkrat prišlo do 
okvar. Tako se je občina, skupaj z upravljavcem vodovoda 
– javnim podjetjem Vodovod-kanalizacija d. o. o., 
odločila, da pred obnovo ceste izvede obnovo vodovoda. 
Obnova vodovoda se je izvedla na podlagi projekta, ki 
ga je izdelalo podjetje Projektiva NVG d. o. o. iz Celja, za 

izvedbo obnove je bilo z javnim razpisom izbrano podjetje 
Hidroplanum d. o. o. iz Žalca. Strokovni nadzor nad 
gradnjo je izvajalo podjetje Navor d. o. o. iz Celja. V sklopu 
obnove je bilo zgrajenih pribl. 1580 m novega vodovod 
(cevi iz duktilne litine, premera 150 mm). Pogodbena 
vrednost izvedenih del je znašala 159.194,4 EUR brez 
DDV. Dela v okviru obnove vodovoda so zaključena, 
gradbišče pa je bilo na začetku meseca novembra predano 
izvajalcu obnove ceste, to je VOC d. d. iz Celja, ki je nato v 
mesecu aprilu izvedlo še preplastitev cest ter ostala nujna 
dela. 

Obravnavan odsek dela ceste 
predstavlja povezavo Vojnika z 
Dramljami. Plaz, dolžine 30 m, ob 
cesti se je aktiviral že pred časom, 
pozimi v letu 2016 se je dodatno 
razširil.

Odlomni rob plazu je na desnem 
robu vozišča, odnesena je bankina. 
Na odlomu je brežina posedena za 
1 m. Posedki in odlomne razpoke 
na cestišču so izravnani z asfaltom. 
Na brežini so vidni bočni odlomi, 
nariv zemeljskih mas je na brežini, 
pribl. 30 m pod cesto. Plaz se je 
aktiviral ob poslabšanju materialnih 
lastnosti krovnih glinenih zemljin, ob 
neugodnih vremenskih razmerah. 

Sanacija območja zdrsa je predvidena 
z izvedbo podporne kamnite zložbe 
na desni brežini, sanacijo cestišča 
in ureditvijo odvoda površinskih 
in zalednih vod. Izvajalec del je 
gradbeno podjetje Peor, d. o. o., ki 
je z deli začelo v prvi polovici maja, 
predvideno dokončanje del pa je 
konec meseca junija 2018. Nadzor 
izvaja podjetje Grading, d. o. o. iz 
Maribora, ki je hkrati tudi pripravilo 
projekt sanacije. 

LOKALNA CESTA PRISTAVA–BOVŠE PRI IVENČNIKU 

SANACIJA PLAZU
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Obravnavan odsek dela ceste predstavlja povezavo Vojnika z Dramljami.

Grafična rešitev izgradnje nadomestnega mostu čez Hudinjo v Razdelju
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ENAKOST ŽENSK IN MOŠKIH

KAJ IMATA SKUPNEGA 
LOKALNA POLITIKA IN SPOL?

Tekst: dr. Sonja Robnik

Enakost žensk in moških ne 
pomeni, da ženske prevzamejo 
moške vloge in moški ženske. Ne 
pomeni torej istosti in ne pomeni 
zanikanja razlik med nami. Pomeni 
pa, da smo ženske in moški v družbi 
enako prepoznani, razpolagamo 
z enako družbeno močjo in smo 
enako udeleženi na vseh področjih 
javnega in zasebnega življenja ter 
imamo od družbenega razvoja 
enake koristi. Enakost spolov je 
zagotovljena z Ustavo.

Kljub temu, da je Slovenija država 
z visoko stopnjo enakosti žensk in 
moških, dejanske enakosti še nismo 
dosegli. Kje se neenakost kaže 
najbolj? Najbolj izraziti sta neenakost 
žensk in moški na trgu dela in v 
zasebnem življenju. Žensk je npr. več 
med brezposelnimi, kljub povprečno 
višji izobrazbi jih je manj na 
menedžerskih položajih, manj jih je 
v podjetniških vodah, nižja je stopnja 
njihove zaposlenosti, starševstvo je 
za njihov karierni razvoj veliko večja 
ovira kakor za moške. Moški so, po 
drugi strani, veliko manj vključeni v 
družinsko življenje – opravijo občutno 

manj gospodinjskega dela in se manj 
ukvarjajo z otroki. Delodajalci jih 
pogosto ne vidijo kot nekoga, ki 
ima življenje tudi izven službe, kar 
predstavlja oviro, če želijo biti dejavni 
očetje. Neenakost se kaže tudi na 
številnih drugih področjih: v politiki 
prevladujejo moški, tveganje za 
nastanek revščine je višje za ženske 
– najbolj starejše ženske, ki živijo v 
samskih gospodinjstvih, ženske so 
veliko pogosteje izpostavljene nasilju 
v družini, spolnemu nadlegovanju na 
delovnem mestu … 

  

Kako lahko izboljšamo stanje? 

Na državni ravni so vsa ministrstva 
zavezana k vključevanju vidika 
enakosti spolov v politike in ukrepe. 
To pomeni, da je treba za vsak 
zakonski predlog, vsak ukrep itd. 
pogledati, kaj pomeni za ženske in 
kaj za moške. Mnogokrat razlik ni, a 
najdemo jih tudi tam, kjer so ukrepi 
na videz nevtralni in razlik ne bi 
pričakovali. Na primer, če bi zakon 
določil, da je prvi dan dopusta za 
nego bolnega družinskega člana/
članice neplačan, bi tak ukrep 
bistveno bolj prizadel ženske, saj 
te izrabijo 80 % tovrstnih bolniških 
odsotnosti. Na državni ravni je 
sprejeta Resolucija o nacionalnem 
programu za enake možnosti žensk in 
moških – gre za strateški dokument, 
ki določa ključne cilje in ukrepe 
ministrstev in drugih državnih 
organov na tem področju do leta 
2020. 

  

Kaj imata skupnega lokalna 
politika in spol? 

Odgovor na to vprašanje je preprost: 
veliko. Zakaj? Ukrepi na lokalni 

ravni lahko na kakovost življenja 
prebivalstva velikokrat vplivajo 
mnogo bolj kot tisti na nacionalni. 
V Sloveniji živi približno polovica 
žensk in polovica moških. In vsi 
uporabljamo javne storitve, ki jih 
financirajo občine in država. Če pri 
načrtovanju ukrepov upoštevamo 
tako potrebe žensk kot moških, 
se potrebam prebivalstva bolje 
približamo in posledično bolje 
gospodarimo z javnimi financami. 
Da je enakost žensk in moških eno 
pomembnih načel lokalne politike, je 
s sprejemom akcijskih načrtov za to 
področje že potrdilo deset slovenskih 
občin. Te so v svojih akcijskih načrtih 
opredelile ključna področja, na 
katerih bodo v naslednjih letih več 
pozornosti namenjale vidiku spola. 
Pogledale bodo npr., kaj vedo o 
starejših v svoji občini – kaj konkretno 
o starejših moških in starejših 
ženskah, kdo izvaja skrb zanje – so 
bolj obremenjene ženske ali moški; 
kaj vedo o družinah predšolskih otrok 
z vidika usklajevanja družinskega 
in poklicnega življenja – so delovni 
časi vrtcev prilagojeni dejanskim 
potrebam, je mest v vrtcih dovolj? 
Naslednja skupina so družine z 
otroki v prvi triadi osnovne šole – 
kako rešujejo vprašanje počitniškega 
varstva, jim tukaj lokalna skupnost 
lahko stopi naproti? Aktivno 
prebivalstvo – kaj vemo o strukturi 
in potrebah brezposelnih žensk, kaj 
o moških; kaj vemo o ovirah za vstop 
žensk v podjetništvo; kaj vemo o 
zaposlenih s krajšim delovnim časom 
– so to večinoma ženske in zakaj? 
Potem so tukaj še različne skupine: 
kmečke ženske in kmečki moški, 
invalidke in invalidi, mlade ženske in 
mladi moški, žrtve nasilja v družini 

Kljub temu, da je Slovenija država z visoko 
stopnjo enakosti žensk in moških, dejanske 
enakosti še nismo dosegli.
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itd. Ker občine financirajo delovanje številnih javnih 
zavodov, je pomembno, da se tudi to področje pogleda 
z vidika spola: npr. kdo uporablja sofinancirane športne 
dejavnosti (velikokrat se pokaže, da moški sodelujejo 
pri nogometu, ki je brezplačen, ženske pa morajo za 
pilates, jogo itd. plačevati), ali moški skrbijo za zaščitne 
zdravstvene preglede, so zdravstvene storitve dostopne 
ljudem, ki nimajo lastnega prevoza – so starejše ženske 
bolj ranljiva skupina? Je bralna kultura enako razvita pri 
ženskah in pri moških itd.? 

Skratka, včasih je treba na storitve, ukrepe in politike 
pogledati skozi drugačna očala, da vidimo, da ženske in 
moški potrebujemo različne ukrepe, da bi prišli do istega 
cilja: enakih možnosti in priložnosti za vse nas. Lokalna 
politika ima pri tem pomembno vlogo in če upošteva 
potrebe vseh skupin prebivalstva, lahko rečemo, da je 
vključujoča. Vključujoča politika pa je eden pomembnejših 
vidikov demokratičnega odločanja. 

AKTUALNO

PRAVICE IN OBVEZNOSTI LASTNIKOV 
PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB 

VODOTOKIH 2. REDA
Povzela: Tjaša Podergajs

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Savinje obvešča vse lastnike priobalnih 
zemljišč, kako naj ravnajo z zemljišči v tem območju, 
kakšne so naše dolžnosti pri vzdrževanju podrasti, 
odstranjevanju plavja, odstranjevanju odpadkov in 
košnji.
 
Vse lastnike priobalnih zemljišč, to je zemljišč, ki mejijo 
na vodotoke 2. reda-ob vseh potokih na območju občine 
Vojnik, gornjimi navedbami, obveščamo, da so po določilih 
100. člena Zakona o vodah, dolžni odstranjevati odvečno 
zarast, ki povzroča lahko tudi nastajanje ovir v strugi in s 
tem morda posledično erozijo brežin. Pogoji, pod katerimi 
lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede 
priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča, so naslednji: 
- zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje 

poškodovane in odvečne zarasti in sicer odstranjevanje suhe, 
propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča, 

- golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih 
dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati, 

- propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno 
v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; 
material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, 
v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00 m od 
zgornjega roba brežine potoka, 

- potrebno je redno odstranjevati plavja iz vodnega in 
priobalnega zemljišča (odpadlega lista in drugih plavajočih 
predmetov), 

- potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih 
drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in 
priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb 
je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo),

- priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče. 

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne 
ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, 
vas obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, 
lesne mase oziroma kakršno koli deponiranje lesa na 
vodnem in priobalnem zemljišču, skladno s 37., 38. členom 
ter 86. členom Zakona o vodah. Prav tako, je v skladu s 
ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic 
škodljivega delovanja voda prepovedano, na vodnem in 
priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnih koli ovir, 
vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih 
pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, 
tudi v smislu začasnih deponij. 
Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je 
predvsem odstranjevanje grmičevja in drevja, je treba tudi 
upoštevati, da je, v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, štev. 16/049), prepovedano odstranjevanje 
zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. 
avgustom. Pred začetkom del je potrebno o tem obvestiti 
rečno nadzorno službo pristojnega koncesionarja. 

ELEKTRO KOVAČIČ
neskončna energ i ja
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POTENCIALI OBČIN

REGIJSKI PROJEKT: IZGRADNJA MANJKAJOČE 
JAVNE INFRASTRUKTURE ZA ODVAJANJE IN 

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V AGLOMERACIJAH 
CELJE, ŠTORE IN VOJNIK

 Tekst: Vesna Poteko,  Jelka Gregorc

V okviru prijave na poziv Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo in sofinanciranja Evropske unije 
Evropskega strukturnega in investicijskega sklada je 
Občina Vojnik kot nosilka projekta skupaj z občinama 
Celje in Štore prijavila skupni projekt Izgradnja 
manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v aglomeracijah Celje, Štore in Vojnik 
v vrednosti 6.652.948 EUR, od tega 3.850.261 EUR EU 
sredstva, Kohezijski sklad, 962.565 EUR Ministrstvo za 
okolje in prostor, 1.840.122 EUR občine.
 
Vrednosti, vezane na Občino Vojnik, 60.000 EUR za 
projektno dokumentacijo, 1.000.000,00 EUR za izgradnjo 
in 5.000,00 EUR osveščanje in informiranje, skupaj znašajo 
1.065.000,00 EUR. Razvojno področje »Infrastruktura za 
boljše stanje okolja« na ravni savinjske regije v Regionalnem 
razvojnem programu sledi tudi v obdobju 2014–2020 
k načrtni izgradnji potrebne manjkajoče komunalne 
infrastrukture znotraj občin savinjske regije, za kar regijo 
zavezujejo tudi evropski in nacionalni razvojni programi. 
Na področju javne komunalne infrastrukture se občine 
savinjske regije, tako kot tudi Mestna občina Celje, občini 
Štore in Vojnik, spoprijemajo z nedograjeno infrastrukturo 
za odpadne vode znotraj aglomeracij nad 2000 PE. Projekt 
bo zagotovil izgradnjo javne infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda znotraj aglomeracije Celje, Štore in 
Vojnik. 

Cilji projekta: 
• zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za 

odpadne vode; 
• širjenje omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih 

komunalnih voda v aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 
PE; 

• celovito reševanje problematike odvajanja in čiščenja 
odpadnih komunalnih voda; 

• izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda v 
regije; 

• prispevanje k varstvu voda in okolja; 
• izpolnjevanje zakonskih zahtev; 
• ohranjanje okolja in razvoj ostalih dejavnosti (podjetništva, 

obrtništva, kmetijstva in turizma); 
• zvišanje kakovosti življenja na obravnavanem območju. 

  
S prostorskega vidika je potencial v uravnoteženem 
prostorskem razvoju. Regija ima še prostorske rezerve za 

razvoj ekonomskih dejavnosti, ki bodo po svoji infrastrukturni 
opremljenosti, dostopnosti, prostorskih zmogljivostih in 
geostrateški legi konkurenčne tudi v evropskem merilu. 
Predmetni projekt vzpostavlja pogoje za razvoj ekonomskih 
dejavnosti in s tem izkoriščanje potencialov občine.
 
Aglomeracija Vojnik (ID 16500) je v veliki večini v občini 
Vojnik. Manjši del aglomeracije sega tudi v Mestno občino 
Celje. Konkretno je to naselje Zadobrova, ki spada v mestno 
občino Celje, glede spremljanja razmer pri odvajanju 
odpadnih vod pa je bilo naselje priključeno aglomeraciji 
16500 – Vojnik. Število prebivalcev, ki prebivajo v 
aglomeraciji Vojnik, je približno 3.800. Glede na velikost 
aglomeracije in veljavne predpise bi se morale vse odpadne 
vode odvajati v javno kanalizacijo do roka 31. 12. 2015. 
Danes vsa kanalizacija še ni izgrajena. Število objektov v 
Mestni občini Celje, ki še niso priključeni, je okoli 50. 
  
Aglomeracija Vojnik (ID 16500) obsega tudi manjkajočo 
komunalno infrastrukturo znotraj občine Vojnik, in 
sicer v naseljih oz. območjih: severozahodni del Arclina, 
zahodni del Arclina, imenovan Spodnji Arclin, zahodni del 
Vojnika, in sicer Cesta v Šmartno (zaselek Gmajna), ter 
del hiš ob Poti v Lešje ter vzhodni del Konjskega. Znotraj 
aglomeracije Vojnik je treba prav tako še izgraditi okoli 
300 m kanalizacijskih vodov za odvajanje odpadnih in 
meteornih voda Vojnika, ureditev kanalizacijskih vodov v 
Arclinu pri Elektro Vojnik, cesto Talcev – odcep Petelinjek in 
odcep Lovski dom v Vojniku – ter preostale manjkajoče dele 
kanalizacije znotraj aglomeracije.  
  
Priprava projektne dokumentacije in pridobitve gradbenih 
dovoljenj za posamezne projekte je planirana do konca 
leta 2018 in v letu 2019 ob pogoju sofinanciranja izvedbe 
investicij. Občina Vojnik je pridobila evidenco objektov, 
ki niso priključeni na javno kanalizacijo v območju 
aglomeracije Vojnik. Izbrali smo projektanta, in sicer 
podjetje Hidrosvet, ki izdeluje projekt »Kanalizacija 
aglomeracije Vojnik (Cesta v Tomaž, Pot na Dobrotin, 
Cesta talcev, Arclin – del)« faze PGD, PZI. Na terenu je bilo 
opravljenih že nekaj ogledov in razgovorov s prebivalci o 
možnostih umestitve. Za pridobitev gradbenega dovoljenja 
bomo po izdelani projektni dokumentaciji pridobivali 
vse služnostne pravice za gradnjo. Ocenjujemo, da bomo 
pridobivanje služnosti začeli v jesenskem času. 
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Občina Vojnik je celovito pristopila 
k oblikovanju vizije in strategije 
(VIS) razvoja občine za obdobje 
2020–2030. Osnovni cilj projekta 
VIS občine Vojnik je, da na 
podlagi analitičnega pristopa ob 
sodelovanju lokalnega prebivalstva 
dosežemo konsenz o viziji in smereh 
razvoja svoje lokalne skupnosti, ki 
temelji na vrednotah tukaj živečih 
ljudi. K oblikovanju VIS občine 
Vojnik smo pritegnili čim širši krog 
naših občanov, zato bo strategija 
temeljila na anketah prebivalcev 
naše občine kot tudi sosednjih občin 
in rezultatih delavnic o viziji in 
strategiji. 
Delavnici VIS sta bili izvedeni v dveh 
terminih (15. 3. in 16. 3. 2018). V času 
med 15. marcem in 15. aprilom 2018 
je potekala raziskava javnega mnenja 
pri naključno izbranih občanih naše 
in sosednjih občin. Tako smo pridobili 
informacije in videnje občanov o 
razvoju občine v prihodnje na petih 
področjih oziroma stebrih razvoja 
občine: gospodarstvo, promet, okolje, 
izobraževanje in kakovost življenja.
Sodelovalo je 214 udeležencev 
različnih starosti iz vseh delov naše 
občine ter 120 udeležencev sosednjih 
občin. Analiza je bila predstavljena 
javnosti v sredo, 23. 5. 2018, na Občini 
Vojnik. 

Zanimivo, da občani sosednjih 
občin ocenjujejo kakovost bivanja v 
občini Vojnik z višjimi ocenami; od 
3,75 (Celje, Dobrna, Zreče) do 4,20 
(Šentjur). 
Naši občani so najvišje ocenili 
materialne pogoje v osnovnih šolah 
(4,27) in v otroških vrtcih (4,11). Le 
malo zaostaja oskrba z vodo (3,98), 
urejenost pokopališč (3,94), varnost 
bivanja, ravnanje z odpadki (3,92) 
ter duhovna oskrba (3,91). Najslabše 
smo bili ocenjeni pri kolesarskih poteh 
(1,70), urejenosti pločnikov (2,41), 
ponudbi delovnih mest (2,51) ter 
turistični ponudbi (2,67). 
Naši občani so zaznali pospešeno 
investiranje občine v izobraževalne 
ustanove, zdaj nas čaka mobilnost 
in kolesarske steze s pločniki, za kar 
bomo kandidirali tudi za evropska 
sredstva. 

Vizija razvojnih smeri občine Vojnik 
po mnenju prebivalcev
Gospodarstvo: obrt, podjetništvo, 
visokotehnološka podjetja
Turizem: kulturna in sakralna 
dediščina, narava, prireditve, šport
Kmetijstvo: ekoproizvodnja, 
samooskrba, lokalne blagovne znamke
Kakovost bivanja: visoka kakovost 
življenja v čistem, zdravem in varnem 
okolju z dobro infrastrukturno 

opremljenostjo, odlično zdravstveno 
oskrbo, odličnimi pogoji v vzgojno-
varstvenih ustanovah ter dobro 
kulturno in športno ponudbo 
povezanih občanov z visoko stopnjo 
tolerantnosti. Privlačno okolje za 
mlade družine. 

Zahvaljujemo se za sodelovanje na 
delavnicah ter v projektu, od katerega 
pričakujemo, da bo poenotil naše cilje 
in vizijo za prihodnost.

Celotna analiza je na spletni strani 
www.vojnik.si. V primeru, da jo 
želite v tiskani obliki, lahko pokličete 
na 03 78 00 640 ali posredujete 
elektronsko pošto s svojim naslovom 
na obcina@vojnik.si. 

Po lokalnih volitvah naj bi občina 
pristopila še k drugemu delu 
projekta VIS, ko se bodo opredelili 
kvantificirani cilji in operativni 
programi v 5 razvojnih stebrih 
(gospodarstvo, promet, okolje, 
izobraževanje in kakovost bivanja) 
ter določili kazalniki za spremljanje 
uresničevanja vizije razvoja občine, 
ki se sprejema na podlagi stalne 
participacije in vrednot občanov.
Končni dokument VIS občine Vojnik 
bo javnosti predstavljen po zaključku 
projekta, ki bo v sredini leta 2019.

RAZVOJ 

 VIZIJA IN STRATEGIJA 
OBČINE VOJNIK 2020–2030

 Tekst: mag. Mojca Skale

 VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE VOJNIK 2020–2030 

Občina Vojnik je celovito pristopila k oblikovanju vizije in strategije (VIS) razvoja občine 
za obdobje 2020–2030. Osnovni cilj projekta VIS občine Vojnik je, da na podlagi 
analitičnega pristopa ob sodelovanju lokalnega prebivalstva dosežemo konsenz o viziji 
in smereh razvoja svoje lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah tukaj živečih ljudi. 

K oblikovanju VIS občine Vojnik smo pritegnili čim širši krog naših občanov, zato bo 
strategija temeljila na anketah prebivalcev naše občine kot tudi sosednjih občin in 
rezultatih delavnic o viziji in strategiji.  

Delavnici VIS sta bili izvedeni v dveh terminih (15. 3. in 16. 3. 2018). V času med 15. 
marcem in 15. aprilom 2018 je potekala raziskava javnega mnenja pri naključno 
izbranih občanih naše in sosednjih občin. Tako smo pridobili informacije in videnje 
občanov o razvoju občine v prihodnje na petih področjih oziroma stebrih razvoja 
občine: gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje in kakovost življenja. 

Sodelovalo je 214 udeležencev različnih starosti iz vseh delov naše občine ter 120 
udeležencev sosednjih občin. Analiza je bila predstavljena javnosti v sredo, 23. 5. 2018, 
na Občini Vojnik.  

Skupna	ocena	po	razvojnih	stebrih		 Občani	 Delavnice	 Skupaj	
GOSPODARSTVO	 2,80	 2,82	 2,81	
PROMET	 3,13	 2,90	 3,07	
OKOLJE	 3,44	 3,63	 3,49	
IZOBRAŽEVANJE	 3,73	 3,85	 3,76	
KAKOVOST	BIVANJA	 3,50	 3,83	 3,56	
VOJNIK	–	OCENA	SKUPAJ	 3,32	 3,41	 3,34	

Opomba: vrednotenje – 3 = zadovoljivo, 4 = dobro, 5 = zelo dobro 
 
Zanimivo, da občani sosednjih občin ocenjujejo kakovost bivanja v občini Vojnik z 
višjimi ocenami; od 3,75 (Celje, Dobrna, Zreče) do 4,20 (Šentjur).  

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

Naši občani so zaznali pospešeno investiranje občine v izobraževalne ustanove, zdaj 
nas čaka mobilnost in kolesarske steze s pločniki, za kar bomo kandidirali tudi za 
evropska sredstva.  
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Na POŠ Socka smo že lani začeli 
urejati prostore v pritličju z 
novim vetrolovom, stopniščem in 
mansardo. Vrednost investicije 
znaša 57.000,00 EUR.

Izvajalec je dela končal meseca aprila 
in s tem je šola bogatejša za 12,15 m2 
vetrolova, urejenega stopnišča v izmeri 
33,4 m2 in mansarde 45,25 m2. Prav 
prostorov v mansardi so se razveselili 
člani kulturnega in športnega društva. 
Člani bodo prostore uporabljali za 
društvene dejavnosti in bodo tudi s 
svojim prispevkom poskrbeli za njihovo 
ureditev (pleskanje, tlaki, razsvetljava 
idr.). Novi prostori bodo namenjeni 
za shranjevanje rekvizitov, izvedbo 
sestankov in srečanje članov. 

Članom društva se za sodelovanje in 
pomoč za ureditev novih prostorov 
zahvaljujemo in jim želimo uspešno in 
zadovoljno uporabo.

POŠ SOCKA 

SANACIJA PROSTOROV
 Tekst: Vesna Poteko, foto: Milan Cehner

Izvajalec je dela končal meseca aprila.
Novi prostori bodo namenjeni za 
shranjevanje rekvizitov, izvedbo sestankov 
in srečanje članov.

Filozofija našega centra temelji na prepričanju, da 
smo vsi edinstveni. Ekipa usposobljenih strokovnja-
kov je tukaj, da vam svetuje in pomaga na poti do 
popolne sprostitve. Prepustite se skrbno izbranim 
tretmajem in neprekosljivim storitvam. 

Zakup SPA-studia (za 2 osebi)
Bi se radi prepustili intimnemu vzdušju vaše lastne 
SPA-oaze? Ekskluzivni zasebni SPA-studio je sestavljen 
iz prostora za sprostitev ter opremljen z masažno ko-
peljo in zasebno finsko savno. V ceno je vključen šam-
panjec, zeliščni čaji in sadje. SPA-studio lahko istočasno 
uporabljata največ dve osebi in ga lahko rezervirate za 
najmanj dve uri (120 min/55 € in 180 min/65 €).

Darilni boni
Odlična priložnost, 
da razvajate svoje 
ljubljene s popol-
no sprostitvijo v 
zasebnem SPA-
studiu, sproščujo-
čo masažo ali z os-
talimi vrhunskimi 
tretmaji za telo.

Terapevtski center Tamara
Celjska cesta 21
3212 Vojnik

+386 040 525 139
info@center-tamara.si
www.center-tamara.si

Mineralogram
Vrhunska tehnologija analize las, ki temelji na bioreso-
nanci, nam natančno pove, kaj telesu primanjkuje, česa 
ima preveč in kaj se ne absorbira pravilno. V lasu je 
shranjen sleherni dogodek v celici za zadnje tri mesece, 
medtem ko v krvi vidimo le zadnjih nekaj ur. Kaj vidimo? 
Vidimo neravnovesja, povezana z imunskim sistemom, 
vnetji, osteoporozo, nepravilnim delovanjem ščitnice, 
nadledvične žleze, prebave, dihalnih, sklepnih in še 
mnogih drugih funkcij. Posvet traja eno uro in stane 90 €.

Masaže
Da bi dosegli zdravo telo, notranje ravnovesje in živahno 
energijo, smo v terapevtskem centru Tamara razvili ma-
saže telesa, ki združujejo najučinkovitejše tehnike za 
razvajanje in za dosego fizičnega ravnovesja. 

Terapevtska masaža 
(30 min/18 €, 45 min/25 €, 60 min/31 € in 90 min/42 €)
Masaža stopal 
(30 min/20 € in 60 min/35 €)
Masaža za nosečnice
(30 min/18 €, 45 min/25 € in 60 min/31 €)
Drenažne tehnike
(30 min/28 €, 45 min/33 €, 60 min/38 € in 80 min/53 €)

Vesele božične praznike in srečno novo 
leto 2018!

TERAPEVTSKI CENTER
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»Kdor posadi drevo, misli na jutri,« pravi star pregovor. 
Kdo ve, kdo ga je napisal. Drevo ostane za jutri, za 
drugo leto in desetletje, za veliko let in morda za celo 
stoletje. S to mislijo smo začeli slavnostni dogodek 18. 
maja 2018 v parku na Frankolovem.
 
Skupaj z nagrajenci, Jožetom Gregorcem, Antonom 
Gregorcem, Jožefom Železnikom, Brankom Cestnikom, 
Francem Črepinškom in, v imenu pokojnega Štefana 
Kušarja, z učencem Vidom, smo pred zasajena kostanjeva 
drevesa postavili spominske ploščice z njihovimi imeni. In 
zakaj smo posadili drevesa? Zato, da bi za jutri in za vse 
dni obeležili prejemnike zlatih občinskih grbov Krajevne 
skupnosti Frankolovo. Ob kulturnem programu, ki so 
ga skupaj z učiteljico Leonido Rožanski pripravili otroci 
Osnovne šole Antona Bezenška, s pozdravom župana 
Branka Petreta in z ostalimi gosti, smo prijeto sklenili lep 
dogodek ob manjši zakuski in klepetu z našimi nagrajenci. 
  
Pater Branko Cestnik je v imenu nagrajencev strnil misel: 
»Korenine so nevidni del, tisti del, ki daje nagrajencem 
korenine, prednike, tisto, kar jih je oblikovalo, deblo, 
krošnja in plodovi, so tisto, kar nagrajenci v polni moči 
dajejo drugim. Nagrajenci so ljudje, ki se dajejo za druge in 
ta drevesa, ki smo jih posadili, bodo ostala za druge.« 

PARK NA FRANKOLOVEM 

S POSADITVIJO DREVES SPOMIN NA 
FRANKOLOVSKE PREJEMNIKE ZLATIH 

OBČINSKIH GRBOV
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Zlati nagrajenci KS Frankolovo

Zaradi zagotovitve nemotenega 
poslovanja na sedežu upravne 
enote v času poletnih počitnic bo 
Krajevni urad Vojnik od 1. julija 
2018 do 31. avgusta 2018 zaprt. 
  

V tem času si lahko uredite zadeve na 
sedežu UE Celje, Ljubljanska cesta 1, 
Celje, oziroma pokličete po telefonu 
na št.: 03 4265 306 ali 03 4265 302. 

 OBVESTILO O ZAPRTJU KRAJEVNEGA 
URADA VOJNIK V ČASU POLETNIH 

POČITNIC
Tekst: Damjan Vrečko



18

Z rekonstrukcijo in sanacijo stavbe Nova Cerkev 22 sta 
Občina Vojnik in izbrani izvajalec, podjetje
GES, d. o. o. iz Celja, začela že meseca oktobra 2017. 
V okviru rekonstrukcije in spremembe namembnosti 
objekta se bo izvedla tudi energetska sanacija objekta.
 
Iz obstoječih stanovanj in poslovnih prostorov se bo uredilo 
devet stanovanj in eno invalidsko stanovanje v pritličju, 
ostanek bodo poslovni prostori Krajevne skupnosti Nova 
Cerkev in društveni prostor. V okviru energetske sanacije 
se bo izvedla nova fasada, zamenjalo se bo vso stavbo 
pohištvo na fasadi in izvedla toplotna izolacija mansarde 
proti podstrešju iz toplotne izolacije, debeline 25 cm. 
Izvedba del se je torej začela z rušitvenimi in zidarskimi 
deli in preselitvijo stanovalca. Prostori Pošte Slovenije so 
med izvajanjem gradbenih del poslovali in so se izpraznili 
na začetku aprila 2018. Odstranili so se vsi obstoječi tlaki, 
vključno z nasutjem med stropniki, izvedli so se tudi novi 
suhomontažni tlaki, saj so bile stropne konstrukcije med 
etažami lesene. V okviru rekonstrukcije objekta se je izvedla 
tudi celotna rekonstrukcija mansarde. Zaradi prenizke 
etažne višine se je celotno leseno ostrešje predelalo, ojačali 

so se špirovci in zamenjale kapne in vmesne lege, vključno 
s škarniki. Glede na dodatna dela smo izvedli zbiranje 
ponudb in izbrali izvajalca (Samo Sanjkar, s. p.). 
  
Vzporedno z gradbenimi deli so se izvajala groba elektro- in 
strojnoinštalacijska dela. Rok za dokončanje del, vključno 
s predajo objekta in odpravo napak ter pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja, je 30. 9. 2018. Do zaključka 
pogodbenega roka se morajo na energetski prenovi 
zaključiti fasaderska dela in zamenjati stavbno pohištvo na 
zahodni fasadi. Izvesti je bilo treba še novi nizkonapetostni 
priključek in prav tako novi vodovodni priključek. Izvesti 
se še morajo zaključni tlaki in slikopleskarska dela po 
celotnem objektu, prav tako keramičarska dela v kopalnicah 
in sanitarijah ter na hodnikih in fina montaža električnih in 
strojnih inštalacij. 

Do zaključnega pleskanja sten je treba zmontirati še vse 
notranje stavbo pohištvo. Rekonstrukcija in sanacija objekta 
je glede na starost objekta in zahteve EKO sklada ter 
kakovostne izvedbe del zahtevala še dodatna dela.

POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT NOVA CERKEV 22 

REKONSTRUKCIJA, SPREMEMBA 
NAMEMBNOSTI IN ENERGETSKA SANACIJA

 Tekst: Vesna Poteko, foto: Danilo Karner

Zasebna samoplačniška zobna ambulanta 
RAID WAHIBI,  dr. dent. med.

Nudimo vam: 
• estetske storitve konzervative in protetike,

• najsodobnejše tehnike zdravljenja z laserjem,
• implantate,

• zdravljenje zob in dlesni,
• ekstrakcije zob,

• čiščenje zob in oblog z UZ-čistilcem in s peskanjem.

WAHIBI D. O. O., zDRAvstvene stORItve, CeljskA CestA 26, 3212 vOjnIk

Ultrazvočna samoplačniška ambulanta
MlADen MAlInAR, dr. med. spec. radiologije

Prim. IVAN ŽURAN, dr. med., specialist interne medicine

• vratnih žil,
• aorte trebušne votline,
• srca,
• ven in arterij okončin.

• trebušnih organov,
• dojk in pazduh,
• ščitnice in vratu,
• mod in dimelj,

TEL.:  051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.

Nudimo vam preglede:

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

V okviru rekonstrukcije in spremembe namembnosti objekta se je 
izvedla tudi energetska sanacija objekta.

Iz obstoječih stanovanj in poslovnih prostorov se bo uredilo devet 
stanovanj in eno invalidsko stanovanje v pritličju.
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V zimski sezoni 2017/2018 je 
zaradi veliko snega prišlo do 
uničenja makadamskih cest in 
bankin. Krajevna skupnost Nova 
Cerkev je k sanacijam bankin in 
makadamskih cest pristopila takoj, 
ko so to dopuščale vremenske 
razmere. Zahvaljujem se tudi vsem 
krajanom, ki ste že sami poskrbeli 
za ureditev brežin ali bankin ob 
javnih poteh.
 
Zimska služba, ogledi in sanacija ceste
Zahvalil bi se vsem izvajalcem 
zimske službe v sezoni 2017/2018 
za korektno in dobro opravljeno 
delo v zimskem času. Zahvaljujem 
se tudi vsem krajanov za strpnost in 
razumevanje, saj se moramo zavedati, 
da v času močnih snežnih padavinah 
in nizkih temperaturah ni mogoče vse 
naenkrat posuti oziroma splužiti. V 
mesecu maju je bilo veliko padavin, 
kar je povzročilo kar nekaj poškodb 
na makadamskih cestah, bankinah 
in vodotokih. Opravljen je bil ogled 

vseh javnih makadamskih poti v 
KS. Na osnovi ogleda so se sanirale 
najnujnejše poškodbe cest z navozom 
materiala in s čiščenjem jarkov. 
  
Opravljen je bil tudi ogled 
posameznih asfaltnih javnih poti, ki se 
bodo sanirale v mesecu maju in juniju. 
Asfaltiranje javnih poti se bo izvedlo v 
mesecih od maja do avgusta 2018. 
  
V mesecu maju 2018 se je zaključila 
obstoječa sanacija ceste druge 
kategorije nove asfaltne prevleke 
Razdelj–Socka, vzdrževalec je 
Direkcija RS za infrastrukturo. 
Po novem Pravilniku o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na 
cestah se z robno prekinjeno črto 
označujejo ceste zunaj naselij. 
  
Zahvala udeležencem čistilne akcije  
Hvala vsem društvom, organizacijam 
in krajanom, ki ste se tudi letos 
vključili v akcijo čiščenja okolja. 
Vsak izmed vas, ki se udeležuje teh 

dogodkov, nosi v sebi zavest, da je 
to delo potrebno in koristno. Nova 
Cerkev po čiščenju in urejanju okolja 
znova zasije v vsej lepoti. Pa še 
prošnja za vse – poskrbimo, da kraj 
ostane čist skozi vse leto. 
  
Zahvala tudi vsem članom 
Turističnega društva Nova Cerkev, 
ki vsako leto poskrbijo za zasaditev 
cvetličnih gred v naši krajevni 
skupnosti. 
  
Prvomajske budnice 
Godba na pihala Nova Cerkev je kot 
vsako leto tudi letos poskrbela za 
budnice v Lembergu, Novi Cerkvi, 
Socki, Frankolovem in Vojniku, kjer 
je tudi tradicionalni prvomajski shod. 
Za celotno popestritev so prav tako 
poskrbeli Možnaristi Nova Cerkev–
Lanšperg, ki spadajo med sekcijo 
Godbe na pihala Nova Cerkev. 
  
Hvala vsem nastopajočim. 

KS NOVA CERKEV 

DELOVNA
POMLAD
Tekst: Slavko Jezernik , foto: Ines Novak

Za prvomajsko budnico so prav tako poskrbeli Možnaristi Nova Cerkev–Lanšperg, ki spadajo med sekcijo Godbe na pihala Nova Cerkev.

Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev
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Zaraščanje in poškodbe 
Problematika preozkih cest zaradi 
zaraščanja vegetacije v cestno telo 
in posegov z gradnjami mnogokrat 
onemogoča izvajalcem zimske 
službe, tovornjakom za odvoz 
smeti, dostavnim vozilom, gasilcem 
in reševalnim vozilom varno in 
nemoteno delo ali oskrbo, na drugi 
strani pa izziva nejevoljo uporabnikov 
cest ter predstavlja nevarnost za pešce 
in kolesarje. 
Vljudno vas prosimo, da lastniki 
vegetacije ob cesti, ki sega v svetli 
profil ceste in zožuje cestišče ali pa 
ovira varen prehod vozilom, čim prej 
poskrbite za njeno odstranitev. 
S tem boste pripomogli k varnejši poti 
pešcev in vožnji vozil ter obvarovali 
intervencijska in druga vozila pred 
poškodbami, ki bi jih povzročile veje. 
  

Zimska služba in sanacije cest 
Po obilnem sneženju v decembru, 
februarju in marcu, ko so bili naši 
orači na terenu večinoma od jutra do 
pozne noči, da so bile ceste primerno 
prevozne, je sledila deževna pomlad. 
Velike količine dežja so povzročile 
dodatne razpoke na asfaltnih poteh 
ter poškodbe bankin in makadamskih 
cest, zato smo pristopili k sanaciji, ki 
zaradi razsežnosti še vedno poteka. 
Žal nimamo dovolj sredstev za 
takojšnjo preplastitev vseh uničenih 
cest, zato se bo ta izvajala postopoma, 
redno pa skrbimo za navoze materiala 
in utrjevanje makadamskih javnih 
poti. 
  
Kulturno dogajanje v kraju 
Pomladno obarvani so bili dogodki, 
ki so zaznamovali prvo polovico leta. 
Srečali smo se lahko na številnih 

prireditvah, ki so jih organizirala 
društva. Mnogi ste se nam pridružili 
tudi na čistilni akciji in pripomogli k 
lepši in čistejši naravi.  
Ob kakovostnih koncertih in 
prireditvah smo praznični junij, ko se 
še bo odvilo precej dogodkov, ki jih 
bo povezovalo praznovanje praznika 
Krajevne skupnosti Vojnik, začeli s 
sodelovanjem s Turističnim društvom 
Vojnik, z Društvom podeželskih žena 
Meta, Društvom Dobra volja, ki so 
pripravili okusne dobrote in vodenja 
po znamenitih točkah Vojnika za 
Gradiščane Slovenije. 

Z vami, sokrajani in sokrajanke, bi 
radi praznovali na prireditvah, ki se 
bodo odvile ob prazniku Krajevne 
skupnosti Vojnik, zato vljudno 
vabljeni. 

KS VOJNIK 

PRVA POLOVICA
LETA 2018
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek,  foto: Lea Sreš

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik
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Prihaja čas izletov in dopustov, ko 
vsi radi obiskujemo in občudujemo 
lepote narave, ki jih imamo v 
Sloveniji kar precej. Kako prijetno 
je posedeti v senci prastarega 
drevesa, obiskati stari grad, 
kakšno jamo ali drugo naravno 
vrednoto. Žal se včasih dogaja, 
da neodgovorneži odložijo staro 
kramo prav v takšne skrite kotičke 
gozdov in potokov misleč, da jih 
tam ne bo nihče odkril. 

V Občini Vojnik in v vseh treh 
krajevnih skupnostih, Frankolovo, 
Nova Cerkev in Vojnik, se tega 
zavedamo. Zato vsako leto 
organiziramo spomladansko čistilno 
akcijo že vse od nastanka občine, 

letos že triindvajsetič, in sodelujemo 
v akcijah Očistimo Slovenijo. Nismo 
še počistili vsega, ni nam še uspelo 
ozavestiti vseh, ki onesnažujejo, 
vendar se v naravi naše delo že pozna. 
Iz prvotnih pribl. 4,5 t različnih 
odpadkov (v letu 2012), zdaj sproti 
ločujemo odpadke v raznobarvne 
vreče, se je letos številka tako zbranih 
odpadkov prepolovila.  
  
Pohvaliti velja predstavnike društev, 
organizacij ter nekaj pridnih 
posameznikov, ki z dobro voljo 
nesebično poskrbijo za naravo. Okoli 
360 udeležencev se je razkropilo 
po vseh treh krajevnih skupnostih, 
Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo, in 
zavihalo rokave. Akciji se vsako leto, 

poleg ostalih udeležencev, pridružijo 
tudi skavti, otroci iz obeh vrtcev ter 
obeh osrednjih ter treh podružničnih 
šol, ki so očistili šolske poti in okolico 
šol, vrtčevski pa okolico vrtcev.  
  
Občina Vojnik si je že večkrat 
prislužila naslov Planetu Zemlja 
prijazna občina. Na Občini Vojnik 
si želimo, da bi bila zavest občanov 
za lepoto okolice tako visoka, da bi 
jih bilo sram odvreči že papirček, da 
o čem večjem sploh ne govorimo. 
S čistilnimi akcijami se trudimo 
ohranjati naravo čisto in jo tako 
ohraniti našim zanamcem. Vsem 
udeležencem iskrena hvala za pomoč 
naravi, da lahko zadiha, saj s tem 
pomagamo tudi sebi. 

VARUJMO OKOLJE

POMAGAJMO NARAVI,
DA ZADIHA

Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš

Udeleženci akcije v Vojniku

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

www.aksel.si
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V okviru praznovanja krajevnega praznika (23. maj) 
se na Frankolovem odvija niz različnih prireditev in 
dogodkov, ki jih pripravijo krajevna skupnost, društva 
in organizacije. Osrednjo slovesnost, kot že vrsto 
preteklih let, predstavlja slavnostna seja sveta KS 
Frankolovo, podelitev krajevnih priznanj in redni letni 
koncert moškega zbora Anton Bezenšek Frankolovo.
 
Slavnostna seja sveta KS Frankolovo 
Seje so se poleg članov sveta KS Frankolovo in 
predsednikov društev in organizacij v kraju udeležili še 
gostje, med njimi tudi župan in podžupan Občine Vojnik. 
Predsednik sveta KS Dušan Horvat je na kratko povzel delo 
krajevne skupnosti v minulem letu: »V okviru krajevne 
skupnosti smo reševali pretežno komunalne zadeve. Tudi 
drugih vlog je veliko, ki jih po svojih zmožnostih rešujemo 
in skušamo ustreči prošnjam in potrebam krajanov. 
Investicije načrtujemo skupaj z Občino Vojnik, ki jih tudi 
večinoma financira. Med glavne pridobitve minulega leta 
na območju KS Frankolovo štejemo izgradnjo III. faze 

kanalizacije, zdaj se lotevamo izgradnje komunalnega 
omrežja južno od šole. Na vodovodnih omrežjih smo veliko 
naredili, dela se nadaljujejo. Asfaltirali smo nekaj odsekov 
cest, pri mrliški vežici na Frankolovem smo dogradili 
predprostor. Dela na plazu Trnovlje so zaključena, zaradi 
nezadostnih financ nas čaka še nekaj drugih plazov. Veliko 
je bilo vzdrževanja makadamskih in asfaltnih cest, tudi 
zimska služba je imela v minuli zimi veliko dela. Med 
načrti je v naslednjih letih, tako za kraj kot za občino, 
največji zalogaj izgradnja vrtca in sanacija strehe na šolski 
telovadnici. Projekti so že v usklajevanju, projektiramo pa 
v smislu, da ne bo vrtec 'že jutri' premajhen. Na visokem 
nivoju je društveno življenje v kraju. Vesel sem, da smo 
na Frankolovem ponovno ustanovili KO Rdečega križa, ki 
je nekoč v kraju že delovala. Z vsemi, tako z društvi kot 
organizacijami, s šolo in z župnijo, zelo dobro sodelujemo, 
kar se odraža tudi na rezultatih dela. Moram poudariti, 
da tudi z občino delamo dobro, smo se slišali in bili 
uslišani.« Župan Branko Petre je med drugim poudaril 
pomen oživitve delovanja krajevne organizacije rdečega 

KS FRANKOLOVO 

KRAJEVNO
PRAZNOVANJE

Tekst: Sonja Jakop, foto: Dani Landekar

Milan Dobovišek, Štefka Ocvirk in Karli Blazinšek (na levi predsednik KS Dušan Horvat)
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križa: »Danes so pri ljudeh drugačne vrste stisk, ne gre 
toliko za materialne težave, novodobne so povezane z 
demografskim položajem. Ena največjih je osamljenost 
starejših ljudi in s tega vidika je delo RK in Karitas izjemno 
pomembno.« Omenil je tudi predstavitev daljnosežnega 
načrta izgradnje potrebnih kolesarskih stez. Nasprotno 
pa predlog za izgradnjo vetrnic buri duhove, trenutno je 
sprejet sklep, da se preveri možnost umestitve v prostorski 
načrt, kar še ne pomeni, da bodo vetrnice res gradili.
 
Krajevna priznanja 2018 
Na osrednji slovesnosti svet KS vsako leto podeli krajevna 
priznanja ljudem, ki so v preteklem obdobju s svojim 
delom vidno pripomogli k delovanju društev in tudi sicer 
pomagali v kraju. Letošnja so si »prislužili«: 
Karli BLAZINŠEK – mnogim je poznan kot »kajuh«. Leta 
2003 je bil eden od dveh ustanoviteljev Društva jadralnih 

padalcev Kajuh Frankolovo, njegov predsednik in ključni 
akter je bil vse od ustanovitve društva do 2018. Zelo 
dejaven je v Čebelarskem društvu Vojnik in Turističnem 
društvu Frankolovo. 
Milan DOBOVIŠEK – še preden se je preselil v Bezenškovo 
Bukovje, je veliko sodeloval s krajani, izdatno pripomogel 
pri obnovi cerkvenih objektov in paviljona v graščinskem 
parku. Dejaven je bil pri frankolovskem turističnem 
društvu in v Talonu. Vsa leta pa s svojimi prispevki podpira 
tudi ostala društva v kraju. 
Štefka OCVIRK – s svojim delom je vidno zapisana pri 
župnijski Karitas Frankolovo. Dolga leta je kot predsednica 
bdela na delom organizacije, da je finančna in materialna 
pomoč prišla v roke najbolj potrebnih ljudi. Nemalo časa 
je posvetila ljudem s težkimi življenjskimi stiskami in 
preizkušnjami, še posebej je znala prisluhniti starejšim 
krajanom. 

Kot vsako leto smo tudi letos 
organizirali srečanje starejših 
krajanov in povabili skoraj 200 
krajanov, starejših od 70 let. Vabilu
se jih je odzvalo 70.
 
Pred začetkom druženja je pater 
Branko Cestnik daroval sveto mašo 
za naše starejše krajane. Sledilo je 
tradicionalno druženje s kratkim 
kulturnim programom in pogostitvijo 
v Gostilni Turist na Frankolovem. 
Kulturni program so s pesmijo, 
plesom in recitacijo izvedli učenci 

OŠ Antona Bezenška Frankolovo in 
otroci Vrtca Mavrica Vojnik, enota 
Frankolovo, s svojimi mentorji. Na 
koncu so program popestrili pevci 
Kvarteta Frankolovo. 
  
Prisotne sta pozdravila predsednik 
Krajevne skupnosti Frankolovo 
Dušan Horvat in podžupan Občine 
Vojnik Viktor Štokojnik. Sledilo je 
prijetno druženje, na katerem smo 
izmenjali svoje občutke in videnja. 
Majhno pozornost smo namenili tudi 
najstarejšemu prisotnemu krajanu 

Jožetu Gregorcu in najstarejši krajanki 
Neži Skaza ter Emi Kroflič iz Dola pod 
Gojko, ki je prejšnji dan praznovala 
svoj rojstni dan. 
  
Zahvaljujemo se patru Branku 
Cestniku za darovano sv. mašo, 
vsem nastopajočim za kratek 
kulturni program ter Gostilni 
Turist za gostoljubje. Iskrena hvala 
tudi članicam Župnijske Karitas 
Frankolovo za pecivo. 

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 

      BILO JE LEPO . . .
Tekst: KS, Župnijska Karitas in KO RK Frankolovo, foto: Ines Novak

Jože Gregorc je bil najstarejši moški na 
srečanju.

Srečanje in rojstni dan se Emi Kroflič vsako 
leto skoraj »pokrivata«.

Neža Skaza, najstarejša udeleženka na 
srečanju krajanov Frankolovega v letu 2018
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Uspešno je bila izvedena motivacijska delavnica v 
sklopu operacije Na plac. Udeleženci so se zbrali 17. 
maja 2018 v Sorževem mlinu v Polžah. Petra Škarja je 
avtorica nekaj uspešnih knjig in znana po podajanju 
na osebni, izkustveni ravni vsakdanjih dogodkov in 
težav. Delavnica je bila dobro obiskana. Vsi udeleženci 
so spoznali nekaj resnic, tudi to, da sta optimizem in 
dobro mnenje o sebi zelo pomembna, odločilna in se 
odražata v našem življenju in delu.

Poznate navodila Petre Škarja za življenje: »Bodi pridna v 
šoli, da boš imela lepe ocene, da boš lahko šla na najboljše 
šole. Dolgo študiraj, da boš dobila dobro varno službo v 
pisarni ... in srečna boš do konca svojih dni.« 
In sem sledila. Bila pridna v šoli, imela lepe ocene, zlata 
priznanja ... Pridem na prvo delovno mesto in doživim 
hud osebnostni šok! Ne le, da nisem bila najboljša, nisem 
bila niti povprečna, ampak  krepko med najslabšimi 
zaposlenimi. Kako to? Pa saj sem bila vsa leta najboljša 
med najboljšimi! Takrat sem se prvič vprašala: »Česa me 
niso naučili v šoli, a nujno potrebujem v življenju?«
 
Med delavnico nismo pozabili na dejstvo, da je Slovenija, 
glede na njeno majhnost v svetovnem merilu, majhna 
tržnica in kako zelo pomembno je, da se lokalni ponudniki 
povezujejo in s tem povečujejo svojo prepoznavnost na 
domačem kot tudi tujem trgu.  
Že pred časom smo v Ogledalu predstavili projekt in 

povedali, zakaj se je Občina Vojnik kot vodilni partner 
odločila za prijavo; in sicer smo zaznali potrebo po 
vzpostavitvi mreže lokalnih ponudnikov z območja LAS, 
v okviru katere bi lahko kmetje, posamezniki, mladi, 
starejši, ženske, ki so doma na kmetijah, rokodelci, manjši 
obrtniki, brezposelni in podobni na organiziran način 
prodajali pridelke in izdelke. Zamisel za operacijo Na 
plac je nastala iz potrebe regeneracije trgov v Vojniku, 
na Frankolovem in v Novi Cerkvi.  Že iz zgodovinskih 
dejstev, ki so znana za Vojnik, je bila Vojniku kot trgu 
podeljena pravica štirih letnih sejmov. Sejmi oz. »placi« 
sredi naselja so bili običajno stičišče ugodnih trgovskih 
poti in blagovnih izmenjav. Za to smo se odločili, da skozi 
operacijo vzpostavitev mobilne tržnice in skozi različna 
izobraževanja (KGZS – Svetovalna služba Celje, Zadruga 
Konopko, OOPZ Celje) in promocijo dogodkov pritegnemo 
čim večje število potencialnih ponudnikov, hkrati pa 
obiskovalce skozi zanimive dogodke privabimo na različne 
lokacije, kjer bo mobilna tržnica z naslovom Na plac. Tako 
se je že zvrstilo kar nekaj promocijskih dogodkov, kot so 
božična tržnica, cvetlična spomladanska tržnica in junijska 
tržnica ob obujanju šeg na podeželju in folklore na vasi, 
tržnica pri poslovno trgovskem centru Kmetijske zadruge 
Celje, kjer so se predstavila tudi društva KS Vojnik idr.  
  
V okviru projekta Na plac sta v mesecu septembru 
predvideni še dve predavanji, in sicer Kmetijske svetovalne 
službe in Območne-obrtno podjetniške zbornica Celje. 
Več o dejavnostih boste lahko kmalu prebrali tudi na novi 
spletni strani projekta, ob zaključku projekta pa bomo v 
ta namen izdali tudi katalog ponudnikov z območja LAS. 
Če se ukvarjate s katero od zgoraj navedenih dejavnosti in 
jo boste ustrezno registrirali, se lahko preko elektronske 
pošte (petra@vojnik.si) prijavite za objavo v katalogu. 
 

Povabilo ponudnikom 
Z željo, da stojnice in hiške po končanem projektu ne bodo 
samevale, se bomo potrudili organizirati tržnico skupaj s 
kulturnim programom vsako tretjo soboto v mesecu v času 
sezone, kjer boste lahko kupili pridelke in izdelke ne samo 
domačih ponudnikov, temveč tudi ponudnikov območja LAS. 

PROJEKT NA PLAC 

MOTIVACIJSKA DELAVNICA 
PETRE ŠKARJA

Tekst: Lea Sreš, Petra Pehar Žgajner, foto: Lea Sreš

Petra Škarja – Česar nas niso naučili v šolah
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Varstvo okolja je za ohranjanje 
in izboljšanje kakovosti življenja 
izjemnega pomena. Čiščenje 
odpadnih komunalnih voda je tako 
zakonska kot etična odgovornost. 
Tega se dobro zavedajo tudi v 
Občini Vojnik in Mestni občini 
Celje, kjer so pristopili k razširitvi 
mehanske stopnje obstoječe čistilne 
naprave Škofja vas. Dela bodo 
zaključena do konca tega leta.
 
Občina Vojnik bo skupaj z Mestno 
občino Celje izvedla nadgradnjo 
čistilne naprave Škofja vas 
Čistilna naprava Škofja vas je 
namenjena čiščenju mešanih 
odpadnih vod Vojnika, Arclina, 
Zadobrove, severnega dela Ljubečne 
in Škofje vasi. Očiščena voda se 
izliva v reko Hudinjo, predzgoščeno 

odvečno blato pa se odvaža na 
dehidracijo v čistilno napravo Celje. 
  
Preobremenjena obstoječa čistilna 
naprava  
Ker je čistilna naprava že nekaj časa 
preobremenjena, so se v občinah 
Vojnik in Celje odločili, da je 
treba pristopiti k razširitvi čistilne 
naprave z obstoječe kapacitete 
4.000 populacijskih enot (PE) na 
10.000 PE. Letos se bo izvedla 
razširitev mehanske stopnje čiščenja. 
Pogodbena vrednost investicije znaša 
986.922 EUR brez DDV, pri čemer bo 
polovico zneska prispevala Občina 
Vojnik in drugo polovico Mestna 
občina Celje. Celotno investicijo 
koordinira podjetje Vodovod-
kanalizacija, javno podjetje, d. o. o., 
ki je izvajalec gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
odpadne vode in njenega čiščenja.  

Nova mehanska stopnja čiščenja 
Dela na čistilni napravi so se že začela, 
v sklopu del pa se bo na novo izvedla 
mehanska stopnja čiščenja. Ta se bo 
namestila v nov objekt predčiščenja, kjer 
bodo združitveni jašek, grobe grablje 
s kompaktorjem, izravnalni bazen z 
razbremenilnikom, vhodno črpališče in 
kompaktna naprava za odstranjevanje 
odpadkov iz finih grabelj, peska in 
maščob. Odpadna voda v čistilno 
napravo Škofja vas doteka preko dveh 
dotokov (iz Vojnika in Prekorij) v skupni 
maksimalni količini okoli 3.600 m3/h. 
  
Za konec je treba poudariti še, da bo 
med obnovo zagotovljeno nemoteno 
delovanje obstoječe čistilne naprave. 

KAKOVOST ŽIVLJENJA 

OBČINA VOJNIK IN MESTNA 
OBČINA CELJE STA PRISTOPILI K 

MILIJONSKEMU PROJEKTU
 Tekst in foto: Helena Kojnik

POPUST
NA SONČNA

OČALA

20 - 50 % 
KONTROLA VIDA 
KONTROLA 
ZA KONTAKTNE LEČE
POPUSTI

BRIGITA LEBAN S. P.               ČUFARJEVA ULICA 2,  VOJNIK

ODPIRALNI ČAS
08:00-13:00
14:00-18:00
sreda
08:00-15:00
sobota
08:30-11:00

041 851 468

Na novi lokaciji!

Občina Vojnik in Mestna občina Celje sta pristopili k milijonskemu projektu.
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»Luštno« in veselo. Tako bi na hitro opisali 27. srečanje 
narodno-zabavnih ansamblov »Ostanimo prijatelji«, ki 
je bilo na začetku marca na Frankolovem. Občinstvo so 
s svojimi vižami ogrevali ansambli: Posluh, Slovenski 
zvoki, Aplavz, Kvintet slovenskih deklet, Glas, Petka, 
Šepet in Poskočni muzikanti.
 
Že sam nabor ansamblov je obetal kakovosten koncert in 
nastopajoči resnično niso pustili občinstva ravnodušnega. 
Z izjemo Poskočnih muzikantov – gosta prireditve, ki se je 
predstavil z obsežnejšim repertoarjem, so ostali nastopili 
s po tremi skladbami, večinoma uveljavljenih slovenskih 
avtorjev besedil, skladb in aranžmajev. Dobri dve uri je 
dvorana OŠ A. Bezenška Frankolovo utripala v ritmu polk in 
valčkov. Tudi dolgojezična Sašo in Izi, oba iz Aplavza, eden 
drugemu nista prizanašala s šaljivimi prispodobami, vse z 
namenom nasmejati oboževalce slovenske narodne muzike. 
Brez dvoma jima je izvrstno uspelo. Prireditev je spretno 
vodila Alja Tihle Hren. 
Organizatorju tradicionalne prireditve, Prosvetnemu 
društvu A. Bezenšek Frankolovo, je tudi tokrat uspelo 
dvorano popolnoma napolniti. Člani društva se vsakič 
potrudijo, da so obiskovalci z videnim in slišanim 
zadovoljni. Uspešna izvedba prireditve pa je »hočeš – nočeš« 
neizogibno povezana tudi s financami. Brez finančne 
ali siceršnje podpore donatorjev, številni med njimi se 
odzovejo vsako leto, prireditve ne bi bilo mogoče spraviti 
»pod streho«. Organizator je hvaležen za vsak donatorski 
prispevek in s tem posledično doprinos za uspešno 
delovanje društva. Tradicionalna prireditev Ostanimo 
prijatelji je pomembna za prepoznavnost društva, kraja in 
občine, ter veliko prispeva k družabnemu življenju.

27. PRIREDITEV OSTANIMO PRIJATELJI 

»LUŠTNO« IN VESELO
Tekst: Sonja Jakop, foto: Dolfi Jakop

Polna dvorana, največje zadovoljstvo za nastopajoče in organizatorje

Ansambel Kvintet slovenskih deklet

Županova zahvala predsedniku Prosvetnega društva A. Bezenšek 
Dušanu Horvatu in organizacijskemu vodji Tonetu Gregorcu
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18. SREČANJE

VOJNIŠKI GRADIŠČANI 
DOBRI GOSTITELJI

Tekst: Martin Goleš, foto: Boštjan Kozamurnik, Peter Jošt

V noči iz 2. na 3. junij 2018 se 
je uspešno končalo srečanje 
Gradiščanov Slovenije na Gradišču 
pri Vojniku. Gradiščani so prišli na 
srečanje iz 12 slovenskih Gradišč; in 
sicer iz Gradišča pri Tišini, Gradišča 
sv. Tomaž, Gradišča na Kozjaku, 
Gradišča pri Slovenj Gradcu, 
Gradišča pri Lukovici, Gradišča pri 
Podsredi, Gradišča pri Škofljici, 
Gradišča pri Materiji, Gradišča 
pri Divači, Gradišča pri Trebnjem, 
Gradišča nad Prvačino in Gradišča 
pri Šentjerneju.
 
Obiskali so vse tri krajevne skupnosti 
v občini Vojnik, kjer so jih pozdravili 
in pogostili predstavniki lokalnih 
skupnosti. Združili so se na parkirišču 
pred farno cerkvijo, kjer jim je za 
dobrodošlico zaigral ansambel 
Vižarji. Po pogostitvi je v cerkvi sv. 
Jerneja stekel krajši kulturni program. 
Pozdravnemu govoru župana Občine 
Vojnik Branka Petreta je sledil tudi 
pozdrav predsednice KS Vojnik Lidije 
Eler Jazbinšek in župnika Antona 
Pergerja. Po odpeti predstavitvi 
cerkvenih pevcev so se odpeljali na 
Gradišče. 
Na Gradišču jim je za dobrodošlico 
zaigrala Godba na pihala Ljubečna. Ob 

14. uri se je začel kulturni program, 
ki sta ga povezovala Katja Žvikart in 
Darko Žvižej. Po odpeti Zdravljici sem 
v imenu organizatorja ŠD Bovše in 
svojem imenu pozdravil prisotne. Po 
nastopu otroške skupine iz Osnovne 
šole Vojnik je Gradiščane pozdravil 
tudi podžupan Občine Vojnik Viktor 
Štokojnik. Vsi prijavljeni v programe so 
se predstavili s svojimi nastopi. 
Športno-družabne igre so se končale z 
naslednjimi rezultati:
1. mesto – Gradišče pri Slovenj Gradcu, 
2. mesto – Gradišče pri Vojniku in
3. mesto – Gradišče pri Podsredi. 
Športno društvo Bovše je uspešno 
končalo igre. 
  
Pohodniki, ki jih je vodil vodič Tone 
Šterk, so ostali v planinskem domu 
na Tomažu, kjer so jih zaradi hude 
nevihte, ki jih je zajela, »evakuirali« 
gasilci s kombijem PGD Vojnik. 
Ansambel Mira Klinca in ostali 
Gradiščani so kljub večkratnim 
izpadom elektrike pod šotorom dobro 
prenašali nevihto. 
  
Najlepše se zahvaljujemo Občini 
Vojnik, lokalnim skupnostim, 
gasilcem PGD Vojnik, PGD 
Ljubečna, PGD Nova Cerkev, PGD 

Frankolovo, društvom občine Vojnik, 
nastopajočim v programu iz Vojnika, 
Nove Cerkve, s Frankolovega in 
z Gradišča, Športnemu društvu 
Bovše, predsedniku Dejanu Liscu in 
pokroviteljem: Oder, d. o. o. – Gregor 
Košenina, Spirala, s. p., Eko line, d. o. o., 
Elekto Celje, d. d., Francu Ambrožu, 
Vinku Korošcu, Janku Majgerju, Janku 
Košecu, City bar gostinstvu in ostalim, 
ki ste s svojim nesebičnim delom in 
pripadnostjo vojniškim Gradiščanom 
pomagali spraviti prireditev pod 
streho, ki po logistični plati ni bila 
majhna. Gradiščani Slovenije so z 
obiskom občine Vojnik in prireditvijo 
na Gradišču pri Vojniku izredno 
zadovoljni! 

Na srečanju je bil pester kulturni program.

Športno-družabne igre so poskrbele za obilo smeha
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V Celju so 15. maja 2018 odprli 
sodoben medicinski center dvorec 
Lanovž, ki predstavlja pomemben 
del celjske kulturne dediščine 
iz 15. stoletja. V poslovnem 
izzivu sta svojo novo priložnost 
uspešno izkoristila tudi vojniška 
podjetnika, Janko in Branka 
Čretnik, katerih podjetji Cenex in 
Fivia se sicer ukvarjata s filmsko 
dejavnostjo.
 
»Vse skupaj se je začelo povsem 
po naključju. Spontan pogovor z 
idejo o vključitvi v ta projekt je bil 
za naju z Branko dovolj, da sva 
se zelo hitro odločila, da skupaj s 
podjetjem Cep iz Celja soustvariva 
novo poslovno zgodbo,« o začetkih 
pripoveduje prokurist klinike Janko 
Čretnik. Dvorec je sicer bil stara 

graščina celjskih grofov, obkrožena s 
parkom starinskih dreves, ki je začel 
propadati na začetku 90. let, ko so 
iz njega izselili še zadnje stanovalce. 
»Nov preporod je tako dvorec doživel 
letos. Sama obnova, saj gre za 
izjemen objekt kulturne dediščine, 
je bila zelo težavna in tudi finančno 
zelo visoka. Največji draž pri tem 
projektu je bila želja, da stari dvorec 
zgodovinske vrednosti in mnogimi 
potenciali oblečemo v popolnoma 
novo obleko,« je povedala Branka 
Čretnik.  

Obnova je potekala od sredine leta 
2016 do konca lanskega leta, stala 
pa je 1,5 milijona evrov. Center ima 
1200 kvadratnih metrov uporabnih 
površin. V opremo medicinskega 
centra, ki nudi samoplačniške 

ordinacije, razen ene, ki vključuje 
tudi koncesijo, je bilo vloženih 2 
milijona evrov, zaposlenih je tudi 15 
zdravnikov, sodelujejo pa tudi s 50 
zdravniki po vsej državi. V dvorcu 
delujejo kardiologija, ortopedija, 
ginekologija, medicina dela, prometa 
in športa, ortodontija, zobozdravstvo 
in laboratorij. Kmalu pa bodo 
začeli delovati še dermatologija, 
nevrologija, psihologija in 
fizioterapija. 

Lastniki klinike Sabina Majcen, Luka 
Turk in Branka Čretnik ter prokurista 
Urban Majcen in Janko Čretnik si 
bodo prizadevali postati eden od 
vodilnih medicinskih centrov v regiji 
in Sloveniji. Več informacij najdete 
na njihovi spletni strani: www.
dvorec-lanovz.si. 

CELJSKI DVOREC LANOVŽ 

NOVA POSLOVNA
ZGODBA

 Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Rok Mlinar

S pomočjo Janka in Branke Čretnik, Urbana in Sabine Majcen ter Luke Turka je dvorec Lanovž zasijal v popolnoma novi podobi.
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Na podlagi podatkov iz letnih poročil za leto 2017, 
ki so jih gospodarske družbe in podjetniki predložili 
AJPES-u, je lani v občini Vojnik poslovalo 187 
gospodarskih družb in 250 samostojnih podjetnikov. 
Dodatno je na tem območju registriranih še 83 
podjetnikov »normirancev«, ki so obdavčeni na 
podlagi normiranih stroškov, ki pa AJPES-u niso 
dolžni predložiti letnih poročil o poslovanju.  

Družbe vojniške občine so v primerjavi z letom 2016 
lani povečale obseg poslovanja za 2 % (115 mio. evrov). 
Doma so prodale 5 % več, na tujem trgu pa 4 % manj 
proizvodov in storitev kot v letu 2016. Ugotovile so 
3.760 tisoč EUR čistega dobička, oziroma za petino več 
kot pred letom dni, in 1.958 EUR čiste izgube, ta se je 
povečala kar 2,6-krat. Pozitivno je poslovalo 137 družb 
s 797 zaposlenimi, medtem ko je v rdečih številkah 
pristalo 41 družb s 30 zaposlenimi. Kar 90 % celotne 
izgube so pridelale 3 družbe z manj kot 10 zaposlenimi. 
Ti trije izgubarji občutno pokvarijo sicer obetavnejše 
gospodarske kazalce pozitivnih družb. 

Kazalniki produktivnosti vojniških družb zaostajajo za 
savinjsko regijo, glede na Slovenijo pa je zaostanek še 
izrazitejši. Zaposleni v vojniški družbi je v povprečju 
ustvaril 7 % manj prihodkov in 16 % manj neto dodane 
vrednosti kot zaposleni v regiji. Za delo je bil tudi 
slabše plačan, saj je v povprečju prejemal 193 EUR nižjo 
mesečno plačo od zaposlenega v savinjski regiji in kar 
325 EUR manj od slovenskega povprečja.

Ekonomska moč podjetnikov na območju občine Vojnik se 
je v letu 2017 povečala. Obseg poslovanja so povečali za 
desetino, doma in na tujem so prodali 5 % več proizvodov 
in storitev. 219 podjetnikov, ki so poslovali pozitivno, 
je v primerjavi z letom 2016 ugotovilo 1.562 tisoč EUR 
podjetnikovega dohodka oz. dobička, ki vključuje 
tudi plače nosilcev dejavnosti, oziroma 5 % več kot v 
predhodnem letu. 31 podjetnikov je pridelalo 116 tisoč 
EUR izgube. Ta se je sicer povečala za 2,2-krat, vendar je 
njen obseg v primerjavi z dobičkom majhen. 
Vojniški podjetniki so lani ustvarili za petino več 
prihodkov na zaposlenega (z vključenimi nosilci 
dejavnosti) kot ista kategorija v Sloveniji in 8 % več od 
savinjske regije. Pri neto dodani vrednosti na zaposlenega 
malenkost zaostajajo za povprečjem regije in Slovenije. 
Dve tretjini vojniških podjetnikov sta poslovali brez 
dodatne delovne sile, tretjina podjetnikov je zagotavljala 
dodatna delovna mesta. Njihovi zaposleni so prejemali 
72 EUR višjo plačo kot v regiji in 66 EUR več kot je v 
povprečju zaslužil podjetnikov zaposlenec v Sloveniji.

VOJNIŠKO GOSPODARSTVO V LETU 2017  

DRUŽBE SLABŠE KOT 
PODJETNIKI 

Tekst: Sonja Jakop

Vojniško	gospodarstvo	v	letu	2017		

Družbe	slabše	kot	podjetniki		

Na	podlagi	podatkov	iz	letnih	poročil	za	leto	2017,	ki	so	jih	gospodarske	družbe	in	podjetniki	predložili	
AJPES-u,	 je	 lani	 v	 občini	 Vojnik	 poslovalo	 187	 gospodarskih	 družb	 in	 250	 samostojnih	 podjetnikov.	
Dodatno	 je	 na	 tem	 območju	 registriranih	 še	 83	 podjetnikov	 »normirancev«,	 ki	 so	 obdavčeni	 na	
podlagi	normiranih	stroškov,	ki	pa	AJPES-u	niso	dolžni	predložiti	letnih	poročil	o	poslovanju.		

	

GOSPODARSKE	DRUŽBE	

Število	družb	 	 Število	zaposlenih	 	 Povprečna	bruto	plača	
	 	 (na	podlagi	delovnih	ur)	 	 na	zaposlenega	
187	 	 827	 	 1.256	EUR	

	

+6	
	

	

+62	
	

	

–1		

	 	 	 	 	 	 	 	
Prihodki	 	 Prihodki	na	tujem	trgu	 	 Odhodki	
115	mio.	EUR	 	 22	mio.	EUR	 	 112	mio.	EUR	

	

+2	%	
	

	

–4	%	
	

	

+2	%	

	 	 	 	 	 	 	 	
Neto	dodana	vrednost	 	 Neto	dodana	vrednost	 	 Neto	celotni	dobiček	
	 	 na	zaposlenega	 	 	
26	mio.	EUR	 	 31.709	EUR	 	 2	mio.	EUR	

	

–1	%	
	

	

–8	%	
	

	

–13	%	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Družbe	vojniške	občine	so	v	primerjavi	z	letom	2016	lani	povečale	obseg	poslovanja	za	2	%	(115	mio.	
evrov).	Doma	so	prodale	5	%	več,	na	tujem	trgu	pa	4	%	manj	proizvodov	in	storitev	kot	v	letu	2016.	
Ugotovile	so	3.760	tisoč	EUR	čistega	dobička,	oziroma	za	petino	več	kot	pred	letom	dni,	in	1.958	EUR	
čiste	 izgube,	 ta	 se	 je	 povečala	 kar	 2,6-krat.	 Pozitivno	 je	 poslovalo	 137	 družb	 s	 797	 zaposlenimi,	
medtem	 ko	 je	 v	 rdečih	 številkah	 pristalo	 41	 družb	 s	 30	 zaposlenimi.	 Kar	 90	%	 celotne	 izgube	 so	
pridelale	3	družbe	 z	manj	kot	10	 zaposlenimi.	Ti	 trije	 izgubarji	občutno	pokvarijo	 sicer	obetavnejše	
gospodarske	kazalce	pozitivnih	družb.		

Kazalniki	 produktivnosti	 vojniških	 družb	 zaostajajo	 za	 savinjsko	 regijo,	 glede	 na	 Slovenijo	 pa	 je	
zaostanek	še	izrazitejši.	Zaposleni	v	vojniški	družbi	je	v	povprečju	ustvaril	7	%	manj	prihodkov	in	16	%	
manj	neto	dodane	vrednosti	kot	zaposleni	v	regiji.	Za	delo	je	bil	tudi	slabše	plačan,	saj	je	v	povprečju	
prejemal	 193	EUR	 nižjo	 mesečno	 plačo	 od	 zaposlenega	 v	 savinjski	 regiji	 in	 kar	 325	EUR	 manj	 od	
slovenskega	povprečja.	

	

	

	

SAMOSTOJNI	PODJETNIKI		

Število	samostojnih	 	 Število	zaposlenih	 	 Povprečna	plača	
podjetnikov	 	 (na	podlagi	delovnih	ur)	 	 na	zaposlenega	
250	 	 183	 	 1.067	EUR	

	

–11	
	

	

+7	
	

	

+25	

	 	 	 	 	 	 	 	
Prihodki	 	 Prihodki	na	tujem	trgu	 	 Odhodki	
26	mio.	EUR	 	 2	mio.	EUR	 	 25	mio.	EUR	

	

+10	%	
	

	

+5	%	
	

	

+11	%	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Neto	dodana	vrednost	 	 	
Neto	dodana	vrednost	 	 na	nosilca	in	njegove	 	 Neto	podjetnikov	dohodek	
	 	 zaposlene	 	 	
6	mio.	EUR	 	 13.549	EUR	 	 1	mio.	EUR	

	

+4	%	
	

	

+2	%	
	

	

+1	%	

	

Ekonomska	moč	podjetnikov	na	območju	občine	Vojnik	se	je	v	letu	2017	povečala.	Obseg	poslovanja	
so	povečali	za	desetino,	doma	in	na	tujem	so	prodali	5	%	več	proizvodov	in	storitev.	219	podjetnikov,	
ki	 so	 poslovali	 pozitivno,	 je	 v	 primerjavi	 z	 letom	 2016	 ugotovilo	 1.562	 tisoč	 EUR	 podjetnikovega	
dohodka	oz.	dobička,	ki	vključuje	tudi	plače	nosilcev	dejavnosti,	oziroma	5	%	več	kot	v	predhodnem	
letu.	31	podjetnikov	 je	pridelalo	116	tisoč	EUR	izgube.	Ta	se	 je	sicer	povečala	za	2,2-krat,	vendar	 je	
njen	obseg	v	primerjavi	z	dobičkom	majhen.		

Vojniški	 podjetniki	 so	 lani	 ustvarili	 za	 petino	 več	 prihodkov	 na	 zaposlenega	 (z	 vključenimi	 nosilci	
dejavnosti)	kot	ista	kategorija	v	Sloveniji	in	8	%	več	od	savinjske	regije.	Pri	neto	dodani	vrednosti	na	
zaposlenega	malenkost	zaostajajo	za	povprečjem	regije	in	Slovenije.	Dve	tretjini	vojniških	podjetnikov	
sta	poslovali	brez	dodatne	delovne	sile,	tretjina	podjetnikov	je	zagotavljala	dodatna	delovna	mesta.	
Njihovi	zaposleni	so	prejemali	72	EUR	višjo	plačo	kot	v	regiji	in	66	EUR	več	kot	je	v	povprečju	zaslužil	
podjetnikov	zaposlenec	v	Sloveniji.	

Tekst:	Sonja	Jakop	(AJPES,	izpostava	Celje)	
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Ivan Melanšek ali Jani, kot ga večina 
pozna, je s svojim podjetjem dokaz, 
da ne potrebuješ velikih oglasov in 
oglaševanja na spletu. Dokazuje, 
da se trdo in kakovostno delo 
obrestuje.
 
Ko se je Melanšek leta 1986 zaposlil 
v podjetju Elektromehanika-
elektroinštalacije Draga Čretnika, se 
ni zavedal, kam ga bo ta odločitev 
pripeljala. Imel je izobrazbo iz 
gradbene stroke. V nekaj letih dela 
na različnih objektih je Jani zbiral 
izkušnje, se učil od sodelavcev in že 
brez šole kmalu osvojil dela, ki spadajo 
v poklic elektrikarja. »Zavedal sem 
se, da vseeno potrebujem formalno 
izobrazbo, zato sem se vpisal na 
program elektrikar energetik na 
Šolskem centru Celje in leta 1996 
pridobil naziv elektrikar,« je povedal 
Melanšek. »S predhodno pridobljenim 
znanjem sem že marsikaj znal in lažje 
napredoval v šoli,« je še dodal. 

Življenje plete svoje poti ...
Tako se je zgodilo tudi Janiju, ki je 
v teh letih dela pri Dragu Čretniku 
spoznal tudi svojo življenjsko sopotnico 
Katjo, s katero si je v Višnji vasi ustvaril 
dom s hčerama Evo in Barbaro. Žena 
Katja je bila na začetku v podjetju 
zaposlena kot računovodkinja. Pozneje 
se je zaposlila drugje, še vedno pa je 
dolga leta poleg redne službe v celoti 
skrbela za računovodske storitve 
podjetja, ki se je po smrti Janijevega 
tasta preimenovalo v Elektroservis-
elektroinštalacije, Katja Čretnik 
Melanšek, s. p., Jani je opravljal nalogo 
prokurista.
 
Biti ves čas na voljo 
V podjetju se ukvarjajo z elektro-
servisom, elektroinštalacijami, velik 
del njihovega obsega dela zavzema 
vzdrževanje bencinskih servisov 
Petrol na območju poslovne enote 
Celje z okolico, kar obsega kar 
54 bencinskih črpalk. »Ta dela so 
zahtevna in zahtevajo razpoložljivost 
24 ur na dan, ob koncih tedna in 
praznikih, ob izrednih položajih,« je 
povedal Melanšek, ki je s podjetjem 
partner Petrola že 20 let. »Ta dolga 
doba dokazuje, da smo v podjetju 
dokazali resnost, profesionalnost 
in prilagodljivost,« je poudaril Jani 
in dodal, da delo zahteva stalno 
izobraževanje in nadgrajevanje 
znanja. Tako je pridobil tudi potrebne 
certifikate za opravljanje dela. Poleg 
tega pa na področju Vojnika že vrsto 
let izvajajo novoletno okrasitev 
kraja. Dve leti je tudi Božični Vojnik 
zaradi Melanška svetlejši. Izvajajo 
dela na javni razsvetljavi in so zaradi 
potrebe kupili dvigalo za višinska 
dela. »Z nakupom dvigala smo 
razširili repertoar dela, kar vključuje 
obrezovanje dreves, čiščenje žlebov 

in podobno,« je razložil Jani, ki je s 
tem dvigalom pomagal pri ureditvi 
gnezda štorkelj v Arclinu.
 
Priložnost za mlade 
Včasih je bilo v podjetju zaposlenih 
več delavcev, po upokojitvi sodelavca 
pred 5 leti je Jani ostal edini 
zaposleni. »Za pomoč pri večjih delih 
sem se povezal z drugimi obrtniki in 
Šolskim centrom Celje. Iz šole pridejo 
dijaki na obvezno usposabljanje in 
so mi v veliko pomoč in upam, da 
tudi oni pridobijo izkušnje in znanja, 
potrebna za nadaljnje delo s področja 
elektroinštalacij,« je povedal Jani, ki 
je pod svoje okrilje sprejel kar nekaj 
fantov iz Vojnika in okolice.

Zadovoljstvo strank – kazalnik 
dobrega dela 
Podjetje je čez leta izpeljalo 
veliko uspešnih projektov, tako 
na občinski ravni kot pri podjetju 
Petrol. V septembru 2007 je tudi 
njih prizadela poplava, ki je zalila 
poslovne prostore, in potrebnega 
je bilo veliko truda za obnovitev in 
ponovno vrnitev v utečeno delo. 
Ena od slabših izkušenj je bila 
neplačilo opravljenih storitev zaradi 
odhoda naročnika v stečaj. Vendar 
so se tudi po slabših dneh pobrali in 
nadaljevali delo. »Za prihodnost si 
želim, da bi obdržali trenutni obseg 
dela ter zadovoljstvo in zaupanje 
strank, saj je to za nas kazalnik 
dobro opravljenega dela,« je povedal 
Jani Melanšek. Prosti čas Jani rad 
preživlja v družbi svoje družine. 
Čeprav na noben dopust ne more iti 
brez dosegljivega telefona, se zelo 
rad odpravi v hribe, kjer si zbistri 
misli in napolni baterije. 

IVAN MELANŠEK - JANI 

TRDO DELO JE
VEDNO POPLAČANO

Tekst in foto: Klara Podergajs

Jani ob dvigalu za višinska dela
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Rada imam Vojnik. Rada se vračam 
med zelene hribe, znane ceste in 
pogled na hrib Device Marije, ki me 
prva pozdravi, ko se peljem iz Celja 
proti Vojniku. Rada vsak teden 
parkiram na istem mestu pred 
župnijsko cerkvijo. Rada zagledam 
sosede na domači ulici, ko peljejo 
na sprehod psa, kosijo travo ali 
samo stojijo na robu in prijetno 
kramljajo. Vse to imam rada, res.

 

Ampak, a poznate tisti občutek, 
ko sedite v nizkocenovnem letalu, 
natlačeni, navdušeni, malo 
prestrašeni in že vzletate novim 
dogodivščinam naproti? Ko si s 

svojim denarjem kupiš prvo letalsko 
karto, je potovanje še toliko slajše. 
Nato pa pristanete v čisto novem 
svetu, ampak se vseeno počutite kot 
doma. 

  

Sama sem to doživela na svojem 
prvem večjem samostojnem 
potovanju s prijatelji v Valencio. 
Naša slika je bila videti nekako 
tako, da smo s podzemne postaje 
vstopili v večerni vrvež mesta. Našli 
smo prvo trgovino in nakupljeno 
tovorili čez pol mesta v torbah, 
na kovčkih in v rokah. Ko sem 
hodila po ulicah, vlekla za sabo 
težak kovček, na njem vez vode, 
sem prvič pomislila, da me sploh 
ni strah. Ulice so bile domače in 
zanimive. Komaj sem čakala na 
raziskovanje skritih kotičkov mesta. 

  

In kamor sem do zdaj šla, sem se 
tam počutila kot doma. Vsakemu 
hostlu, apartmaju, kampu, kjer sem 
bivala, sem rekla dom. Ker to je 
bil moj dom za teden ali dva. Tudi 

tistega šotora pod milim španskim 
nebom ne bi zamenjala za mehkejšo 
posteljo. 

Imam zaradi tega kaj manj rada 
domačo slovensko grudo? Ne. Samo 
čutim, da je ta kraj premajhen 
zame. Čutim, da moram še veliko 
odkriti. Želim v Maroko, obiskati 
Ameriko, po dolgem in počez 
prečesati Italijo ter Španijo, 
zaplesati salso na kubanskih ulicah, 
ugledati severni sij, iskati duhove 
po bavarskih gradovih, raziskovati 
džunglo in plavati v oceanih. 

Boste rekli, to dekle pa živi nekje 
visoko v oblakih. Mogoče. Ampak 
preko teh oblakov vidim daleč, 
dlje od lastnega praga. Z vsakim 
odhodom iz domovine si širim 

obzorja, vidim druge ljudi, kako 
živijo, se učim raznolikosti in 
sprejemanja. Spoznavam sebe in 
v domače okolje nosim izkušnje, s 
katerimi lahko izboljšam življenje v 
domačem kraju. 

  

Čeprav je ob vsakem našem 
odhodu, že pri načrtih, starše 
strah, jih skrbi, kje bomo spali, s 
kom gremo, kako gremo, ali dovolj 
jemo. Ne skrbite. Če smo si želeli 
iti, se bomo že znašli. Tako se bomo 
veliko več naučili.  Mladi moramo 
raziskati svet in slediti sanjam. S 
starši sem najprej odkrivala lepote 
od Rovinja do Dubrovnika, zdaj pa 
je čas, da  sama odkrijem svetove, 
kjer potrebuješ potni list za prestop 
meja. 

IZZA (O)GLEDALA  

Z GLAVO IN NOGAMI
V OBLAKIH

Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Boste 
rekli, to 
dekle pa 

živi nekje 
visoko v 
oblakih. 
Mogoče. 
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Letošnje leto obeležujemo evropsko leto kulturne 
dediščine, ki nosi slogan, »Naša dediščina: kjer 
preteklost sreča prihodnost«. K temu smo se pridružili 
tudi v Turističnem društvu Vojnik, kjer bomo v Vojniku 
v soboto, 6. oktobra 2018, obeležili 120. obletnico 
ustanovitve Kolesarskega društva Vojnik, ki je bilo 
ustanovljeno davnega leta 1898.
 
V sklopu našega društva deluje Sekcija za ohranjanje 
kulturne, tehnične in zgodovinske dediščine, v okviru 
katere je tudi skrb za ohranjanje starodobnega kolesarstva. 
V spomin na ustanovitev društva je predvidena postavitev 
spominskega obeležja in izdaja jubilejne razglednice. 
Predvidena je tudi izdelava novega znaka kolesarskega 
društva, ki bo narejen na podlagi originalnega 
kolesarskega znaka iz leta 1898. 

Namen dogodka je srečanje in druženje ter skrb za 
zdravje. Z udeležbo starodobnih in novodobnih koles na 
krajši panoramski vožnji po vojniških ulicah bomo vsem 
udeležencem od blizu in daleč pokazali lepote svojega 
kraja. V skladu s sloganom se bomo v Vojniku srečali 
starodobni in novodobni kolesarji. Stara kolesa se bodo 
srečala z modernimi, s katerimi se bomo na srečanju 
simbolično skupaj popeljali v lepšo in boljšo prihodnost. 

V snovanju je tudi lokalna skupina starodobnih kolesarjev 
v starinskih oblačilih s starimi kolesi, katere namen bo 
predstavljati kraj in občino na prireditvah v občini in izven 
ter promoviranje na sorodnih prireditvah oz. srečanjih 
starodobnikov doma in v tujini. Morebitni interesenti ste 
vabljeni, da se nam pridružite. 

Prebivalce občine Vojnik želimo pritegniti k ohranjanju 
lokalne starodobne premične tehnično-kulturne dediščine. 
Imetnike starodobnih koles vljudno prosimo, da se nam 
javijo. Prav tako iščemo najstarejše kolo v občini Vojnik. 
  
Vabljeni vsi občani občine Vojnik, pripeljite tudi svoje 
prijatelje in seveda kolo. 

NAŠA DEDIŠČINA

120. LET KOLESARSKEGA 
DRUŠTVA VOJNIK

 Tekst: TD Vojnik v sodelovanju s KS Vojnik

Kamenik, d. o. o., 

Socka 54, 3203 Nova Cerkev

+386 (0)41 48 21 86

+386 (0)3 78 18 045

martin.kamenik@siol.net

www.tahografi-kamenik.si

• PREGLED 
 TAHOGRAFOV (tudi na terenu) 

• POLNIMO IN POPRAVLJAMO 
 KLIMATSKE NAPRAVE,  prav tako 

na OSEBNIH vozilih! 

• NUDIMO POPRAVILA 
 ELEKTROINŠTALACIJ in montaže 

dodatne opreme  na osebnih vozilih 
in avtodomih (tende, solarne celice, 
grelce, nosilce za kolesa, vzvratne 
kamere, postaje CB, radie idr.).

Tradicija
več kot 
30-let
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V dnevu, ki je bil sicer deževen, a me 
je vendarle navdihoval s pozitivno 
energijo, sem se odpravila na krajši 
pogovor h Mariji Žerjav, predsednici 
Društva podeželskih žena Meta, 
da poizvem o trenutnem delovanju 
njihovega društva ter o dejavnostih, 
ki se izvajajo tako v domačem kraju 
kot v okolici. 
 
Ekipni duh
Gospa Marija je predsednica Društva 
podeželskih žena Meta že od leta 2011, 
njen osnovni moto je krepiti ekipni 
duh, obenem pa biti odprt za vse 
predloge, ideje in zamisli, ki prihajajo 
iz vrst članic. Na začetku delovanja se 
je društvo imenovalo Aktiv kmečkih 
žena, ime, kot ga ima društvo danes, 
se je oblikovalo na 25. obletnico 
delovanja. »Društveno ime Meta ni 
povezano z imenom, ampak smo dali 
društvu ime po znanem zelišču meti,« 
nam pojasni gospa Marija. Društvo 
šteje od 120 do 130 članic, in sicer so 
to članice treh občin, Vojnik, Dobrna in 
Celje (sicer imajo npr. takšno društvo 
tudi v Celju in na Dobrni, vendar je 
vseeno nekaj žena pridruženih društvu 
v Vojniku). Povprečna starost članic je 
med 60 in 70 let, najmlajša članica pa 
šteje nekaj čez 20 let. 
  
Društvo se financira preko članarine 
članic in javnih razpisov, ki jih občina 

razpisuje enkrat letno. Na začetku leta 
naredijo v društvu načrt dela, ki ga v 
veliki meri čez leto tudi izvedejo. Vsi 
se trudijo po najboljših močeh in so 
zelo dejavni, tako v domačem kraju 
kot tudi regijsko. Organizirajo letne 
ekskurzije v sosednje države, skupne 
priprave in pogostitve s pecivom 
pri vseslovenskem shodu kmetov 
na Ponikvi, regijsko srečanje kmetic 
celjske in koroške regije, regijsko 
srečanje predsednic in predstavnic 
društev podeželskih žena ipd. 

Aktivno sodelovanje in ohranjanje 
ljudskega izročila 
Društvo vsako leto, že od samega 
začetka, sodeluje na Božičnem 
Vojniku, predstavili so se tudi na 
celjski televiziji, v domači občini ter 
izven, organizirajo učne delavnice z 
različnimi temami (peka peciva, tort, 
izdelovanje krem, izdelkov iz ličja 
idr.), izvajajo tudi razna predavanja 
s področja zdravstva, vrtnarstva, 
zeliščarstva, aktualnih zadev, ekologije 
itd. Članice društva so bile tudi 
udeleženke na mednarodni konferenci 
o položaju kmečkih žena v Dolenjskih 
Toplicah, na kar so še posebej ponosne. 
  
Povezovalna nit delovanja društva 
je ohranjanje ljudskega izročila in 
običajev naših prednikov, kulinarike, 
promocije domače hrane itd. Marca 

letos je društvo Meta v sodelovanju 
z Inštitutom za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije iz Žalca, 
zeliščarko Marjano Plajhner in s 
kmetijo Vrhivšek iz Lindeka priredilo 
zeliščarsko razstavo v Domu sv. Jerneja 
v Vojniku. »Odziv je bil izjemen, 
kajti zelišča, in vse kar je povezano z 
zeliščarstvom, so vedno aktualna tema, 
delavnice so prav tako zelo dobro 
obiskane,« mi zaupa moja sogovornica. 

Delo za ljudi 
Ker so članice v društvu zelo dejavne, 
si vsako leto, seveda zasluženo, 
organizirajo tudi ekskurzijo. Letošnja 
je bila na Primorsko, kjer so si 
ogledale festival vrtnic v Novi Gorici 
in prireditev rose & rose (rože ter vino 
in penina rose) v Portorožu. Enkrat 
letno organizirajo tudi pohod po 
poteh v okolici društva. Ponos društva 
sta izdaja društvenega setvenega 
koledarja in občinsko srebrno 
priznanje, ki jim je bilo s strani občine 
podeljeno leta 2014. 
  
Kot je dejala moja sogovornica, je 
najbolj pomembno delati za ljudi 
in to s srcem! »Velika udeležba na 
pogostitvah, prireditvah, učnih 
delavnicah in predavanjih nam daje 
potrditev, da delamo dobro in da nas 
ljudje radi obiščejo,« še dodaja.

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA META

OD ZAMISLI DO 
URESNIČITEV IDEJ

Tekst: Dragica Jezernik, foto: arhiv društva
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Jubilejni koncert so pevci Moškega pevskega zbora 
A. Bezenška izvedli v maju 2018 pod okriljem 
praznovanja krajevnega praznika. Že 45 let 
neprekinjeno prepevajo. Zbor šteje 27 pevcev, njihova 
povprečna starost je okroglih 50 let. Zadnja 4 leta 
pojo pod taktirko mladega, zelo ambicioznega in 
nadarjenega glasbenika in zborovodja Matevža 
Pušnika.
 
»Bezenškovi« fantje, kot jim večkrat rečemo, so za 
polokrogli jubilej v program vključili nekaj svojih 
»zimzelenih komadov«, v drugem delu pa so predstavili 
čisto sveže stvaritve. Prav za njihov zbor je Matic Romih 
uglasbil Bezenškovo pesem Luni, ki so jo letos premierno 
zapeli na domačem odru. Slišali in videli smo, da pevci 
posegajo po čedalje zahtevnejšem, a všečnem repertoarju. 
Obiskovalce je najbolj navdušila novodobna skladba 
Klobuki, ki poleg prepevanja vključuje še koreografijo 
s tem kosom garderobe. Fantje so z izvedbo programa 
prepričali tudi strokovno ocenjevalko na letošnji območni 
reviji pevskih zborov v Celju, ki je izmed 19 odraslih 
pevskih zborov predlagala le 3 zbore na višjo, regijsko 
raven. Kot se za jubilej spodobi, so pevci tokrat medse 
povabili vse bivše zborovodje: Marjana Lebiča, Janeza 
Kara, Milana Kasesnika, Darinko Stagoj in Francija Kolarja. 
Vsi, razen zadnjega (bil je službeno zadržan), so se odzvali 
povabilu in tako kot pred leti, suvereno, stopili pred zbor 
in »odmahali« vsak svojo pesem.
 
Ob tej priložnosti je predstavnik Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti pevcem podelil Gallusove značke. 

Dobitnika bronaste za 5 let prepevanja sta Amadej 
Karo in Janez Horvat. Srebrno (za 10 let) si je prislužil 
Zvonko Pungartnik, zlate (za 15 let) pa so šle v roke Luku 
Štantetu, Tadeju Gregorcu in Miru Špegliču. S častno 
Gallusovo značko (30 let) se je tokrat okitil Stane Tihle. 
Za nadpovprečne dosežke s področja ljubiteljske kulture je 
Sklad na predlog prosvetnega društva podelil še posebno 
jubilejno priznanje Marjanu Lebiču. Prijetno praznično 
vzdušje so popestrili še »ta mladi« Škuorci, ki so se kot 
vokalna skupina »izluščili« iz zbora in zraven povabili še 
dve dekleti. Rdečo nit jubileja je s poetičnimi vsebinami 
prepletala ravnateljica frankolovske šole Marjana Šoš. 
  
Za pevce letošnja pevska sezona še ni zaključena. Pred 
njimi je še nekaj vaj in dolga pot v Makedonijo, kjer bodo 
v juniju nastopili na festivalu slovenske kulture na Ohridu 
pod sloganom »Slovenija na Ohridu 2018«. 

PEVSKI JUBILEJ

POJO ŽE 45 LET
Tekst: Sonja Jakop,  foto: Dani Landekar

Prijetno razpoloženi jubilanti s »šefom« Matevžem Pušnikom (na desni)

        Naročila napisov po tel.: 041 611 087

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

iz Šmartnega v Rožni dolini 
vam nudi  nagrobne spomenike 

po ugodnih cenah.

Naročila po tel.: 041 428 471

15% gotovinski popust

NAGROBNI SPOMENIKI
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Ko sem pred 25. leti vsa zasopla zrla v zadnji vzpon 
pod cerkvijo sv. Kunigunde na Šentjungertu, si nisem 
predstavljala, da bo ta pomladanski majski pohod 
prerasel in postal del tradicije PD Vojnik. Takrat 
zagnani prostovoljci in prvi markacisti ter vodniki so z 
veliko mero občutka do narave in njenih obiskovalcev, 
pa tudi lastnikov, nadelali tako privlačno pot.
 
Dve desetletji in pol je dovolj dolga doba, da se ustvarijo 
spomini in zgodbe. Lepi spomini se ohranijo in postanejo 
del anekdot, koristnih izkušenj, marsikateri spomini pa 
z leti žal zamrejo. Tako je tudi z zgodbami. Nekatere 
pozabimo, utonejo v množici vsakdanjosti v pozabo, druge 
pa preživijo. In prav te zgodbe se spremenijo v navado. Čez 
leta jih ohranjamo, negujemo in razvijamo za zanamce. 
Ena izmed navad in lepih gest je vsakoletna sv. maša, ki jo 
posvetimo vsem planincem, ki jih ni več z nami. Ostali so v 
naših spominih in zgodbah. Tudi letos je bila lepa, s petjem 
Arclinskih fantov s prijatelji, s patrom Brankom Cestnikom 
in seveda s pohodniki, ki dajejo pomen temu dogodku. 
Vsakoletni pohod ravno zaradi številnih udeležencev 
pridobiva vsebino. Nedeljski pohod, ki mu nekateri 
dodajajo še naziv rekreativni, je zagotovo dokaz, da je 
spoštovanje tradicije ter prostovoljstva pomemben sestavni 
del planinstva, ne le naših krajev, temveč tudi širše. Vsi, ki 
vsako leto pripravljamo ta pohod, verjamemo, da prisotni 
sledijo idejam, ki so dobile začetek pred 25 leti in da bomo 
tudi v prihodnje znali ceniti tiste prostovoljce, ki leto za 
letom gradijo vsebino dela in hotenj, ne samo planinstva, 
tudi idej prostovoljstva. 

Letošnji pohod bo prav gotovo zaznamovalo veliko 
število mladih družin. Nekatere so posedele, se odžejale, 
nahranile, druge so goro samo prešle, z lepimi vtisi in 
spomini, ko so sami začeli s planinstvom v vrtcu ali šoli. 
Na cilju, na zadnji kontrolni točki je bilo prejetih mnogo 
komentarjev: o urejenosti poti, markacijah, žigih in 
osvežitvi med potjo, malici na cilju. Podelili smo nekaj 
zlatih in srebrnih značk, manj je bilo bronastih. Je pa tudi 
res, da starejši pohodniki oz. planinci ne »zbirajo« značk, 
izkaznic. V gore in hribe preprosto hodijo! 
  
Vsem udeležencem majskega pohoda smo zaželeli prijeten 
dan, ob glasbi, s plesom, ki je namenjen tudi druženju, po 
katerem smo planinci znani, in upam, da bo rezultat tega 
druženja tudi mnogo novih planinskih načrtov za prihodnje.

MAJSKO DRUŽENJE

TRADICIONALNI PLANINSKI 
POHOD NA KUNIGUNDO

 Tekst in foto: Zvonka Grum

UREDNIŠTVO SPLETNEGA PORTALA 
01 620 88 14 • UREDNISTVO@MOJAOBCINA.SI

PORTAL MOJAOBČINA.SI/VOJNIK V POVPREČJU NA 
MESEC OBIŠČE KAR 7250 BRALCEV, KJER DNEVNO 
IŠČEJO AKTUALNE OBČINSKE IN LOKALNE NOVICE.

OGLAŠUJTE NA SPLETNEM PORTALU 
WWW.MOJAOBCINA.SI/VOJNIK? Nov 

zagon
za vaše

podjetje

Letošnji pohod bo prav gotovo zaznamovalo veliko število mladih družin.
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Ko prvi sončni žarki prebudijo 
pomladansko cvetje, se 
vinogradniki Vinogradniško-
vinarskega društva Vojnik 
pripravijo na ocenjevanje vin 
preteklega letnika. Tako preko 
vina ocenijo rezultate svojega 
dela v vinogradu in v kleti. Pogoji 
pridelave so bili lani izjemno 
zahtevni, saj je poleti vladala 
visoka vročina, kar trti prija. V 
septembru, ko pa je vsak grozd 
potreboval tople sončne žarke, je 
bilo izjemno deževno. Gniloba je 
načenjala grozdje in vse je kazalo, 
da bo kletarjenje izjemno zahtevno 
in težavno. A tudi tokrat se je 
pokazalo, da je bila odločitev o 
ustanovitvi društva pred 15 leti še 
kako na mestu. 
  
V petek, 20. aprila, je potekalo 
ocenjevanje vin. Komisija, v sestavi 
Antona Vodovnika (predsednik), 
Darje Bolha, Iva Mijoška, Milivoja 
Trstenjaka in Jožeta Jeseneka, je 
ocenjevanje opravljala v pomladno 
urejenem ambientu, ki ga je pripravil 
Mirko Krašovec. Za ocenjevanje je 
bilo zbranih 118 vzorcev različnih 

vin, rdeče in bele zvrsti, bela in rdeča 
sortna vina, arhivska predikatna vina 
in penine. 
  
Kljub zahtevni letini je bila 
zastopanost vseh vzorcev izjemno 
visoka. Izjemni so bili tudi rezultati. 
Izločeno je bilo eno samo vino, 
zaradi blage oksidacije, kar se v vseh 
letih ocenjevan vin še ni zgodilo. 
Komisija je izredno pohvalila delo 
vinogradnikov, saj so kljub vsem 
težavam v vinogradu pridelali 
izjemna vina, ki so jim lahko v ponos. 
Povprečna ocena vseh ocenjenih vin 
je 18,09 točke. V kozarcih so se iskrili 
harmonični okusi in barva, cvetice 
so bile izjemne. Rdeča sortna vina in 
zvrsti so pokazali svežino, lahkotnost 
in harmoničnost. Bela sortna vina in 
zvrsti so dodelani, negovana, večina 
se jih uvršča v vrhunski kakovostni 
razred. Na ocenjevanju je bil prikazan 
lep izbor belih sortnih vin. Komisijo so 
navdušila predvsem vina sauvignon, 
chardonnay, traminec, rumeni 
muškati, beli in sivi pinot, ki jih je 
odlikovala živahna svežina, uglajene 
kisline za sorte vin in značilne čiste in 
aromatične sestavine. 

Letos se je v društvu pokazala tudi 
izjemna inovativnost in ustvarjalnost 
našega kletarja Mirana Kovača, saj 
je na ocenjevanju zagledala luč sveta 
penina potomke najstarejše trte 
na svetu – modre kavčine; njen trs 
kraljuje ob občinski stavbi v Vojniku. 
Bila je izjemna, polna nagajivih 
mehurčkov in visoko ocenjena z 18,30 
točke. Pomeni izjemen dogodek za 
VVD Vojnik, saj je prvo v Slovenji 
pridelalo penino iz grozdja potomke 
modre kavčine. Tudi komisija je bila 
nad noviteto zelo presenečena, za kar 
je izrekla izjemne čestitke in pohvale 
gospodu Miranu Kovaču. Želimo, da 
skupaj okušamo vino, sad svojega dela 
v vinogradu in prizadevanja v kleti. 
Zraven se bo prilegla dobra kmečka 
salama in kruh iz mamine peči. Zato 
vse vinogradnike, občane in prijatelje 
vabimo na zaključno prireditev 
praznik vina, salam in kruha, da 
skupaj nazdravimo svojim rezultatom 
in počastimo vse prejemnike priznanj.  

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO DRUŠTVO VOJNIK

OCENJEVANJE VIN
LETNIKA 2017

Tekst: Albina Karmuzel, foto: Miran Kovač 

Za ocenjevanje je bilo zbranih 118 vzorcev različnih vin.
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Gregor Oprčkal je magistrski študent prava iz Višnje 
vasi, ki je lansko študijsko leto preživel v Berlinu. Kot 
mnogo mladih išče svojo identiteto. Iz povedanih besed 
je čutiti, da Gregor gleda preko okvirjev lastnega doma, 
kraja in države. Veliko je že doživel, čaka ga še mnogo.
 
Zakaj Berlin in Svobodna univerza? 
Za Nemčijo sem se bolj kot ne odločil iz pragmatičnih 
nagibov, želel sem si izboljšati znanje nemškega jezika. 
Obenem je bila želja, da odidem za eno leto, saj je en 
semester premalo, da bi dodobra spoznal in se vključil v tuje 
okolje. Izmed ponujenih mest je Berlin močno izstopal. O 
njem bi lahko govoril ure in ure. 
Kot že ime pove, je Svobodna univerza zelo napredna, 
nemudoma se odziva na družbene spremembe in ima zelo 
aktualen predmetnik. Predavajo s področij, ki jih verjetno še 
nekaj časa ali celo nikoli ne bo mogoče študirati v Sloveniji. 
Univerza ponuja tudi brezplačen študij tujih jezikov. Da ne 
omenjam čudovitega kampusa, knjižnice, ki ima več kot 
osem milijonov tiskanih del ter priznanih profesorjev in 
gostujočih predavateljev. Med drugim nam je predaval tudi 
nedavni ameriški predsedniški kandidat Bernie Sanders. 
  
Kako se študij razlikuje od slovenskega? 
V Sloveniji je študij pogosto sam sebi namen. Študiramo, 
ker je pač treba študirati in pridobiti naziv. Preredko se 
sprašujemo, zakaj študiramo oziroma kaj je sploh namen 
študija. Profesor pogosto pride v predavalnico, odpredava, 
kar si je zamislil, in nato naloži za izpit en kup gradiva, ki 
ni bil revidiran že nekaj let, ker se pač tako počne že vrsto 
let. To je tipičen argument moči v smislu 'ker je pač treba', 
'tudi mi smo šli skozi to' oziroma 'to je treba znati, pa četudi 
boste naslednji dan vse pozabili'. Nemci marsikaj rešujejo 
z močjo logike. So veliko bolj učinkoviti in stvari počnejo 
z razlogom. Recimo, namen učenja nemščine ni, da se 
učimo nemščino, temveč da se naučimo govoriti nemško. 
Ko sem obiskoval tečaj nemščine, sem moral po dveh tednih 
pripraviti 15-minutno predstavitev. V Sloveniji v štirih letih 
učenja nisem imel niti ene predstavitve. Sem se pa seveda 
na pamet naučil vse nepravilne glagole, ki sem jih seveda 
tudi hitro pozabil. Prav tako je študij precej bolj praktično 
zasnovan v smislu, da prakticiraš in nenehno preverjaš 
pridobljeno znanje. Veliko več je interakcije med študentom 
in profesorjem. Profesor govori 30–50 % predavanja, v 

preostalem času je diskusija in izražanje osebnih pogledov 
študentov. Lahko bi rekel, da Slovenci več 'študiramo', Nemci 
pa več znajo. 
  
Česa si se poleg študijskega znanja naučil na izmenjavi? 
To leto je bilo zares nekaj posebnega in ogromno je bilo 
spoznanj, zato bi poudaril samo svoje prvo. V prvih tednih 
sem razmišljal, kaj vse je prestalo to mesto v preteklem 
stoletju. Pomislil sem, da je bil zagotovo sto let nazaj na 
mojem mestu mlad Berlinčan, ki si je načrtoval življenje in 
razmišljal, kaj mu bodo prinesla prihodnja leta. Zagotovo 
ni pomislil, da ga najprej čaka prva svetovna vojna, 
nato finančni zlom tridesetih, nacizem v najhujši obliki, 
druga svetovna vojna, hladna vojna, postavitev zidu in 
navsezadnje razcvet pluralizma. Uvidel sem, da kakršno 
koli predstavo imam o svoji prihodnosti, me verjetno čaka 
nekaj čisto drugega. To pa ne pomeni, da ne smem imeti želj 
in si načrtovati prihodnosti, vendar preprosto moram biti 
pripravljen in računati, da me bo odneslo čisto drugam. 
  
Katera oseba te je na izmenjavi najbolj zaznamovala, te 
naučila kakšne pomembne lekcije? 
Na izmenjavi me je najbolj zaznamovala oseba, za katero mi, 
žal, ni dano, da bi jo lahko osebno spoznal, saj je pokojna že 
več kot 20 let. To je Viktor Frankl, avtor knjige: Kljub vsemu 
reči življenju da (psiholog v koncentracijskem taborišču). 
Čeprav avtor opisuje svoje občutke ob verjetno največjem 
grozodejstvu v vsej človeški zgodovini in naslov na prvi 
pogled deluje otožno oziroma celo spominja na priročnike 
v smislu 'ne skoči', knjiga skriva v sebi neverjetno pozitivno 
sporočilo. Frankl mi je ponovno priučil popolnoma preprosto 
življenjsko resnico, da je človeku lahko vzeto prav vse, z 
izjemo zadnje svobode, da lahko v kakršnem koli položaju 
oziroma preizkušnji izbere svoj odnos in svojo pot. Ta 
svoboda daje življenju smisel tudi v najhujših trenutkih. Po 
prebrani knjigi se tudi pogosteje sprašujem, zakaj počnem 
določene stvari, saj tisti, ki ve 'zakaj', bo zmogel kakršni koli 
'kako'. 
  
Vsak se malo spremeni, ko pride iz tujine, pogled se 
razširi in imaš več izkušenj. Kako zdaj ti po življenju v 
tujini gledaš na stanje v domači državi? 
O Sloveniji sem vedno imel zelo pozitivno mnenje, ki je 
zdaj še bolj optimistično. Lepo nam je. Imamo najboljšo 

GREGOR OPRČKAL

»TISTI, KI VE 'ZAKAJ', BO 
ZMOGEL KAKRŠNI KOLI 'KAKO'« 

Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv
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porazdelitev družbenega bogastva 
v EU in še vedno zelo neokrnjena 
naravna bogastva. Seveda je veliko 
političnih burlesk. Včasih je prav 
neverjetno, o kako trapastih stvareh 
se prepiramo, a dejstvo je, da smo še 
vedno mlada demokracija. Za popolno 
tranzicijo in predvsem celjenje ran, ki 
si jih je narod zadal sam, je 27 let zares 
(pre)kratko obdobje. Razumljivo je, 
da smo nejevoljni, ko se primerjamo 
z Avstrijo, Nemčijo in Švico. Prav je, 
da tja stremimo, vendar so baltske 
države zaradi podobnega politično-
zgodovinskega razvoja bolj realno 
merilo. Tudi Nemčija ni tam, kjer je, 
zaradi neke prostovoljne in zavestne 

odločitve, ki je odraz odraslosti njenih 
državljanov. Po drugi svetovni vojni 
je bila okupirana, leta 1949 ji je bila 
vsiljena demokratična ustava in niti ni 
imela druge izbire. Če bi v Slovenijo 
prišla trojka, bi verjetno tudi pokradli 
kakšno državno podjetje manj in plačali 
kak davek več. 
  
Na katerem pravnem področju bi 
rad delal in zakaj? 
Aristotel pravi, da tam, kjer se srečajo 
potrebe sveta in tvoji talenti, tam je 
mesto tvojega poklica. Za zdaj še nisem 
popolnoma prepričan, da je to stičišče 
pravo. Trudim se biti čim bolj odprt in 
se zanimam tudi za druga področja. S 

kolegi se pogosto dobivamo in iščemo 
ideje za kakšno aplikacijo. Sicer pa je 
bolj pomembno 'kako' delaš, kot pa 'kaj' 
delaš. Zavedam se, da je to nekoliko 
idealistična želja, a če bi že lahko 
izbiral, bi si želel biti član skupine 
kreativcev, ki rešuje kakšne sistemske 
probleme. Pa četudi bi razvijali bolj 
nežen toaletni papir. Tudi to osrečuje 
ljudi. Kar se tiče prava, me po vsebini 
zanimajo primerjalno pravo, ustavno 
pravo, pravo človekovih pravic in 
azilno pravo. Verjetno bi mi najbolj 
odgovarjala vloga sodnika, saj slednji 
ne služi partikularnim interesom, 
marveč interesom pravičnosti. 
  
Te tudi karierno privlači tujina ali bi 
rad svoje znanje delil v Sloveniji? 
Pravniki smo tukaj dokaj omejeni, 
saj pravo ni univerzalna veda. Vsaka 
država ima namreč svojevrsten 
pravni sistem. Poleg tega mora biti 
pravnik zelo natančen in predvsem 
prepričljiv, kar je v tujem jeziku zelo 
zahtevno. Tudi v Sloveniji praktično 
ne poznam »top« pravnika, ki ne bi bil 
»native speaker«. Seveda pa obstajajo 
zaposlitvene možnosti v institucijah 
EU-ja, mednarodnih odvetniških 
pisarnah in tujih fakultetah. Trenutno 
mi je tujina zanimiva predvsem zaradi 
morebitnega podiplomskega študija 
in bi raje nekoč udejanjal svoje znanje 
v Sloveniji. Če se pojavi izziv, ki bi 
me osebnostno izpopolnjeval in bi bil 
družbeno koristen, pa upam, da bom 
ponovno zbral pogum in odšel na tuje.

Gregor Oprčkal s sestro Urško v Berlinu

IMATE VROČO PONUDBO?

• Oglas v občinskem glasilu Ogledalo 
 že od 60,00 EUR z DDV.

• 4 oglasi za ceno 3! 

• Oblikovanje oglasa? Uredimo tudi to!

• Naj vas vidi več kot 3500 prejemnikov glasila!

INFO: Občina Vojnik (Tanja Čretnik)
  03 780 06 35 • racunovodstvo@vojnik.si

ODLIČNA 
PRILOŽNOST, 
DA PREDSTAVITE 
SVOJ BIZNIS. !



39

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

Javni razpis za uporabo telovadnice Osnovne šole Vojnik v sezoni 2018/2019

•
Javni poziv občanom, ki se zanimajo za zakup vrtov

•
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 

v Občini Vojnik v letu 2018

•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina 

Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2018

•
Letni program športa Občine Vojnik za leto 2018

•
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leta 2019–2021

•
Javni poziv za podelitev posebnega priznanja za študijske dosežke

•
Javni razpis o priznanjih Občine Vojnik v letu 2018
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JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK 
V SEZONI 2018/2019

Občina Vojnik vabi vzgojno-izobraževalne zavode, športna društva, klube, rekreativne skupine in vse občane občine Vojnik, da si v 
sezoni 2018/2019 za svojo športno dejavnost priskrbite termine za uporabo v telovadnici Osnovne šole Vojnik.

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

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

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

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

POVRŠINA CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica 24,00

ZA VSA OSTALA DRUŠTVA, KLUBE IN SKUPINE IZVEN OBČINE VOJNIK,
DRUGE PRAVNE TER FIZIČNE OSEBE

POVRŠINA CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica 48,00

 2/3 telovadnice 32,00

 1/3  telovadnice 18,00

umetna plezalna stena + 1/3 telovadnice 24,00

POVRŠINA: 1/3 telovadnice
SEZONSKA CENA NA ENOTO  

(v EUR/uro od 3. 9. 2018 do 30. 6. 2019)

društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične osebe

15,28 € – 1 ura/ na teden

22,92 € – 1,5 ure/na teden

30,56 € – 2 uri/na teden

POVRŠINA: 1/3 športno plezanje
CENA ENKRATNE UPORABE (v EUR/uro)
(v EUR/uro od 3. 9. 2018 do 30. 6. 2019)

društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične osebe

20,37 € – 1 ura/ na teden

30,56 € – 1,5 ure/na teden

40,74 € – 2 uri/na teden

POVRŠINA: 1/3 telovadnice CENA ENKRATNE UPORABE (v EUR/uro)

društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične osebe

18 € (plačilo za uporabo) 1 uro

 9 € (plačilo za porabo polovice 1/3 telovad.) za 1 uro

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

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

24 € (plačilo za uporabo plezalne stene + 1/3 telovad.) za 1 uro

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

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

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

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



41

Javni poziv občanom, ki se zanimajo za zakup vrtov

Občina Vojnik poziva občane, ki bi želeli imeti na območju občine Vojnik v zakupu vrt, da do 1. 9. 2018 oddajo 
pisno vlogo, v kateri navedejo interes za zakup. Vlogo naj oddajo na naslov Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 
Vojnik. Na podlagi prejetih povratnih informacij bo občinska uprava izvedla nadaljnje aktivnosti.

Dodatne informacije po telefonu na številki 03 78 00 628 (Tanja Golec Prevoršek).

UPORABA TELOVADNICE ZA KOMERCIALNE 

NAMENE PRIREDITVE

CENA (v 

EUR/dan)

cela telovadnica
2/3 telovadnice
1/3 telovadnice

uporaba in postavitev odra

500,00
400,00
300,00
100,00

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

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

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

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

 DDV je vključen v ceno.

Rok za prijavo na javni razpis:
Izpolnjeno prijavo (vlogo) na javni razpis nam pošljite po pošti, 
faksu ali e-pošti; in sicer najkasneje do petka, 24. 8. 2018.

Do 31. 8. 2018 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini oz. 
zasedenostjo telovadnice. S prijavitelji, ki se jim bodo prijavljeni 
termini prekrivali, bomo termine uskladili in nato sklenili 
ustrezne pogodbe o uporabi. Telovadnica bo predvidoma v 
uporabi od 3. 9. 2018.

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

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

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

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

b) Športna in druga društva ali zveza društev s sedežem v občini 
Vojnik:

• program, vključen v občinski letni program športa,
• razvrstitev v višjo kakovostno skupino (rangiranje društev),
• večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni skupini,
• funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in specifičnost 

športne panoge.

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

vrhunski šport,
• vrhunski šport mladih,
• šport invalidov,
• kakovostni šport,
• športna dejavnost študentov,
• športna rekreacija.
d) Izvajalci športnih in drugih prireditev.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka upravljavec 
lahko:

• kateremu koli uporabniku odpove posamezne termine 
uporabe telovadnice ali prestavi na druge proste termine 
(če so takšni termini na razpolago), zaradi izvedbe športnih 
tekem, prireditev občine Vojnik ali oddaje telovadnice v 
komercialne namene, rok za odpoved terminov je 1 teden;

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

PRILOGA:
• VLOGA ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE 

VOJNIK je dostopna na spletni strani Občine Vojnik www.
vojnik.si in sport.vojnik.si.  

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

Občina Vojnik
Keršova 8
3212 Vojnik
Kontaktna oseba:
Urban Podergajs
Upravitelj telovadnice OŠ Vojnik
Tel.: 031 327 160 
Elektronska pošta: telovadnica.vojnik@gmail.com 
Spletna stran: sport.vojnik.si, www.vojnik.si

Št.: 671-0001/2018-5      
Vojnik, 14. 5. 2018

Branko Petre,
župan Občine Vojnik  
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 
2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017) 
ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04 in št. 33/2007) ter 
skladno z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013, z dne 
18. 12. 2013, o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU, L352, 24. 12. 2013) župan Občine 
Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje 

razvoja malega gospodarstva
v občini Vojnik v letu 2018

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot 
sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Vojnik, znaša 25.000,00 EUR.

2. NAMENI, UKREPI IN POGOJI 
Finančna sredstva se namenijo za:
1. Odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve: 

pomoč za nove zaposlitve in samozaposlitev se lahko dodeli 
za zaposlovanje ljudi, samozaposlitev ali pa ob spremembi 
zaposlitve delavca iz določenega v nedoločen čas. 

Upravičeni stroški: za nove zaposlitve in samozaposlitve so 
stroški bruto plač za obdobje dveh let oziroma za zaposlitev 
delavca, ki: 
·   ni občan občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v občini 

Vojnik v maksimalni višini 900,00 EUR;
·  občan občine Vojnik, katerega sedež podjetja je v občini Vojnik 

v maksimalni višini 1.500,00 EUR.
Izpolnitev merila se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev 
v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. 
Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju ljudi mora 
prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % sredstev iz lastnih 
virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova zaposlitev mora biti 
ohranjena v regiji prejemnici pomoči vsaj dve leti. Na javni razpis 
se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se zaposlile 16. 9. 2017 do 
vključno dneva roka za oddajo vloge. 

3. UPRAVIČENCI IN OSTALE DOLOČBE
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki imajo 
sedež ali enoto na območju občine Vojnik in da poteka investicija 
na območju občine Vojnik, in sicer samostojni podjetniki in 
gospodarske družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za: 
· »mikropodjetja«: imajo manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 

milijona EUR letnega prometa;
·  »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 

zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa.
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki: 
a) so iz sektorjev: 
– ribištva in akvakulture, 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v 
Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I 
k Pogodbi v naslednjih primerih: 
· če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 

zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev 
ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Vojnik ali 
do države; 
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, 
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku 
likvidacije; 
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in 
prestrukturiranju družb v težavah.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega 
pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli 

lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva dodeljujejo 
na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
1407/2013, z dne 18. decembra 2013, o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU, L 352, 24. 12. 2013). 
Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu 
podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen 
pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR). 
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s 
prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 
Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki 
so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.

4. VSEBINA VLOGE
Vloga bo na voljo v tajništvu občine v času uradnih ur od dneva te 
objave ali na spletni strani http://www.vojnik.si.
* Za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve:
- odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje 

dejavnosti;
- dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1); 
- dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega na 

delovnem mestu;
- potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega;
- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila samozaposlena 

oseba, ki uveljavlja subvencijo, registrirana kot brezposelna 
oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali dokazila, 
da se oseba prvič zaposluje (fotokopijo delovne knjižice 
ali overjena izjava vlagatelja), ali dokazilo o spremembi 
zaposlitve delavca iz določenega v nedoločen čas (M1);

- dokazilo Zavoda PIZ o številu zaposlenih na 31. 3., 30. 6, 30. 
9. in 31. 12. preteklega leta ter na dan vloge;

- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de 
minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu; 

- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške; 

- izjava o zagotavljanju, da z dodeljenim zneskom pomoči de 
minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter 
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. 

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE RAZPISA
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno 
petka, 26. 10. 2018, do 12. ure. Kot pravočasne se bodo štele 
prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka na naslov 
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis 
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Vojnik v letu 2018 – NE ODPIRAJ«, osebno 
ali priporočeno po pošti na zgornji naslov, če je vloga poslana 
po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov 
do zgoraj navedenega datuma in ure. Vloge ni mogoče oddati v 
elektronski obliki.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi 
dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena 
v določenem roku, se s sklepom zavrže. Vse vloge bo obravnavala 
tričlanska Komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega 
gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodelitvi sredstev. Z 
upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku 40 dni od poteka roka 
za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu na
št. (03) 78-00-620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar 
Žgajner) ali po e-pošti obcina@vojnik.si.

Številka: 300-0001/2018-1
Datum: 14. 5. 2018 

Branko Petre,
 župan Občine Vojnik
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Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 
29/2017) in 7. člena odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vojnik 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2018), Odloka 
o proračunu Občine Vojnik za leto 2018 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 59/2017) in Letnega programa 
športa občine Vojnik za leto 2018 objavlja Občina Vojnik

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 

proračuna za leto 2018

I. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi
1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok
1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok
1.1.4 Šolska športna tekmovanja
1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje 

šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki  
tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih 

panožnih športnih zvez
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE 

V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT
1.4 ŠPORT INVALIDOV

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1 Delovanje športnih organizacij

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
1.1 Druge športne prireditve

Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno 
opredeljene v Letnem programu športa Občine Vojnik za leto 
2018 (sprejetem na 23. redni seji občinskega sveta Občine Vojnik 
dne 12. 4. 2018).

II. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje 
športnih programov

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in 
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, 
navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 18/2018):
·	 so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
·	 je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti,
·	 so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Vojnik
·	 imajo najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za 

društva),
·	 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih 
dejavnosti, imajo urejeno zbirko članov s plačano članarino, 
imajo zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj 
v obsegu, določenem v merilih in kriterijih za izbor in 
vrednotenje letnega programa športa v občini Vojnik, 

·	 razen če za posamezne programe v merilih ni drugače 
opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi 
programi),

·	 imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden 
predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,

·	 izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje 
programov,

·	 so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni 
razpis, izpolnili pogodbene obveznosti.

III. Upravičenci 
Za sofinanciranje programov iz občinskega proračuna lahko 
kandidirajo na javnem razpisu naslednji izvajalci športnih 
programov:

1. športna društva in klubi, ki imajo sedež v občini Vojnik,
2. zveza športnih društev občine Vojnik,
3. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen 

opravljanje dejavnosti v športu,
4. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 

javnoveljavne programe,
5. samostojni podjetniki, gospodarske družbe, posamezniki in 

druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v 
športu v Republiki Sloveniji,

6. zasebni športni delavci.

IV. Okvirna vrednost sredstev in obdobje uporabe
Okvirna vrednost, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih 
predvidenih programov športa, je 54.599,00 EUR. Dodeljena 
proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 
2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

V. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati: 
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 

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

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

- natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem 
izvajanja programov in urnikom vadbe,

- program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov in 
navedeni morajo biti viri sofinanciranja,

- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove 
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za 
opravljanje športne dejavnosti.

VI. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno 
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik najkasneje do 27. 7. 2018. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 11. ure oddana v 
tajništvu Občine Vojnik.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA VOJNIK, 
Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: 
»NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 2018«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

VII. Postopek obravnave prijav
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo odprla 
komisija in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, 
ki bodo prispele po izteku roka in ne bodo pravočasne ali bodo 
nepravilno označene, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba 
zoper sklep ni dovoljena. Če komisija ugotovi, da vloga ne 
vsebuje vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov 
o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo 
v 8 dneh dopolniti. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem 
roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper 
sklep ni dovoljena. Odpiranje vlog ne bo javno. Izbrane izvajalce 
in programe bomo sofinancirali na podlagi merila in kriterijev za 
izbor in vrednotenje letnega programa športa v Občini Vojnik, 
ki so del odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 18/2018). Po končanem postopku javnega razpisa bo 
Občina Vojnik na podlagi predloga komisije izdala odločbo o izbiri 
ter obsegu sofinanciranja, zavrnitvi sofinanciranja programa ali 
področja letnega programa športa. Odločba o izbiri je podlaga za 
sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa. Ob izdaji odločbe se izbranega izvajalca pozove k podpisu 
pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

VIII. Informacije
Občina Vojnik bo po objavi javnega razpisa organizirala posvet 
za izpopolnjevanje razpisnih obrazcev, prav tako se lahko 
predlagatelji z vprašanji glede razpisa in izpolnjevanja razpisnih 
obrazcev obrnejo na višjo svetovalko za družbene dejavnosti 
Urško Mužar (tel. 03/7800-623 in 03/7800-620,
e-naslov: urska@vojnik.si).

Številka: 671-0004/2018-1
Vojnik, 9. 5. 2018
 Branko Petre, 

župan Občine Vojnik
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Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/2017), 19. člena statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 3/2016) in 6. člena Odloka o postopku 
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

občini Vojnik je Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji 
dne 12. 4. 2018 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2018
I. (UVOD)

Šport je pomembna dejavnost, ki bogati kakovost 
posameznikovega življenja in pomembno vpliva na družbo 
ter del splošne kulture, ki dopolnjuje življenje posameznika 
– občana. Ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da 
doseže vsakogar, ne glede na starost ali socialno pripadnost. 
Pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. S športom 
se ljudje, na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno. Prepoznana 
je vloga športa pri promociji tolerance in spoštovanja ter 
prispevek k uveljavitvi vloge žensk in mladih, posameznikov 
in skupnosti kakor tudi k zdravju, izobraževanju in socialni 
vključenosti. Z njim se lahko občani ukvarjajo neorganizirano, 
lahko pa svoje interese združujejo v športnih društvih, njihovih 
združenjih ali drugih športnih organizacijah in zvezah. 
V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij 
življenja, vendar imajo športne dejavnosti otrok in mladine 
zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v 
nacionalnem programu športa kot tudi v letnem programu 
športa občine. Zato Občina sofinancira predvsem programe 
športa otrok in mladine, športno rekreacijo občanov, kakovostni 
šport ter gradnjo športnih objektov in njihovo vzdrževanje. 
Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu zagotavljala 
finančna sredstva v občinskem proračunu. Razdelitev sredstev 
bo potekala na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnega 
programa športa v občini Vojnik ter meril, pogojev in kriterijev, 
ki jih morajo izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti. Uresničevanja programa bo spremljal Odbor za 
družbene dejavnosti.

II. (VSEBINA LETNEGA PROGRAMA)
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz 
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo 
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu 
Občine Vojnik.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim 
programom, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje 
naslednjih vsebin:

1 ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi

v višini 300,00  €
Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban 
planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in Mladi 
planinec. V programih se vrednoti materialni strošek programa 
(propagandno gradivo) na udeleženca, če to ni brezplačno. 
Sredstva iz LPŠ se namenjajo za promocijske programe le v 
primeru, če ti niso del rednega ali razširjenega predšolskega in 
šolskega programa izobraževanja. 

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok
v višini 2.400,00 €

Je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno 
vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne 
elemente športa.

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok
v višini 7.000,00 €

Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so 
prostovoljno vključeni v programe športa.

1.1.4 Šolska športna tekmovanja
    v višini 2.325,00 €
Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno-
izobraževalnih zavodih in predstavljajo udeležbo šolskih ekip na 
organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem Zavoda za 
šport RS Planica. Udeležba učencev na tekmovanju se vrednoti 
glede na raven tekmovanja.

1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne 
vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, 
ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih 
nacionalnih panožnih športnih zvez

v višini 5.000,00 €
Vrednoti se programe izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoj po 
minimalnem obsegu izvajanja športnih programov. Celoletni 
športni programi so opredeljeni kot splošni in pripravljalni. 
Kot splošne programe se vrednoti programe izvajalcev, katerih 
vsebina se nanaša na različne gibalne dejavnosti in programe 
v posameznih športnih panogah, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
vključitev v program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport. Kot pripravljalne programe se 
vrednoti programe izvajalcev, ki imajo v letnem programu športa 
vključene udeležence v programih športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez.

1.1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

1.1.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport 

v višini 16.275,00  €
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalnimi sistemi so v programe 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, vrednoti programe izvajalcev v naslednjih 
starostnih kategorijah, ki praviloma niso mlajši od 12 oziroma 10 let. 
V programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, se uvrstijo programi izvajalcev, 
v katere so vključeni registrirani športniki v starosti najmanj 12 
oziroma 10 let. Programi so razdeljeni v štiri starostne kategorije. 
V kolektivnih športnih panogah se v isti starostni kategoriji lahko 
uvrsti več vadbenih skupin, če so samostojno vključene v uradni 
tekmovalni sistem. 
Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev vadbenih 
skupin in letni obseg vadbe (minimalno število ur obsega programa 
je tudi kriterij oziroma pogoj za sofinanciranje) po posameznih 
športnih panogah je podan v posebni prilogi »Velikost vadbenih 
skupin in letni obseg vadbe v programih tekmovalnega športa 
različnih starostnih kategorij«, s tem da se upoštevajo samo 
kategorije športnikov, starih 12 let in več. 
V programih se vrednoti strokovni kader in objekt v programu 
redne vadbe.

1.1 KAKOVOSTNI ŠPORT
v višini 10.000,00 €

V kakovostnem športu se vrednoti programe športnikov in 
športnih ekip, ki nastopajo v članski kategoriji na tekmovanjih 
uradnega tekmovalnega sistema. 
Programe se vrednoti v štirih kakovostnih ravneh. V I. kakovostni 
ravni se vrednoti program izvajalca, ki ima v svoji sredini 
kategoriziranega športnika državnega razreda, v II. kakovostni 
ravni se vrednoti program izvajalca, ki v svoji sredini nima 
kategoriziranega športnika in tekmuje na najvišji državni ravni, 
v III. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki tekmuje 
na nižjih ravneh državnih tekmovanj, v IV. kakovostno raven se 
uvrstijo programi izvajalcev, ki tekmujejo na ravni regije. 
V programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za izvedbo 
redne vadbe.

1.2  ŠPORT INVALIDOV
v višini 580,00 €

Šport invalidov obsega tekmovalne športne programe, v katere 
so vključeni invalidi. Programe se vrednoti pod enakimi pogoji in 
kriteriji kot programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport ob 
upoštevanju zmanjšane velikosti vadbene skupine za 50 %.

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

v višini 2.922,00 €
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in 
uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in 
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visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem 
ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ 
po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, 
ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri 
strokovnih organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja 
in izpopolnjevanja). Iz sredstev LPŠ se sofinancira 
pridobitev usposobljenosti, ki omogoča samostojno izvajanje 
strokovnega dela v programih športa, ter licenciranje in 
izpopolnjevanje usposobljenih ali izobraženih strokovnih 
kadrov.

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
1.1  Delovanje športnih organizacij 

v višini 4.175,00  €
Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna 
in prostovoljna združenja občanov. Na lokalni ravni se 
lahko zagotavljajo sredstva za delovanje športnih društev, ki 
prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve.

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
1.1  Druge športne prireditve 

v višini 3.622,00 €
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture 
športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik 
vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in 
negovanje športne kulture.
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ 
(državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet 
vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.

Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se 
upoštevajo kriteriji: 

- kakovostna raven prireditve (lokalna, občinska, 
regionalna, državna idr.), 

- število udeležencev na prireditvi in

- tradicija (število let zaporedne izvedbe). 

1.2  Nagrade za športne dosežke
v višini 2.000,00 € 

Sredstva so namenjena za nagrade klubom in športnikom iz 
občine Vojnik, za osvojene medalje na državnem, evropskem, 
svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah.

(IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV 
ŠPORTA)
Občina skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu, o javnem 
interesu v športu pa na ravni občine odloča Odbor za družbene 
dejavnosti. V letni program športa se uvrstijo tisti programi 
nacionalnega programa, ki so pomembni za lokalno skupnost 
in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa v občini. Izbor 
programov se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga občina 
objavi na krajevno običajen način. V razpisu se opredeli naslednje:

- izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
- programe, ki bodo sofinancirani,
- pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
- način izbora programov in podlaga za izbor.

Zahteve razpisa in postopek so opredeljeni v Odloku o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vojnik. 
Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba o sofinanciranju športa za 
leto 2018, ki jo podpiše župan.

III. (SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA)
V proračunu Občine Vojnik za leto 2018 se zagotavljajo sredstva s 
področja športa.
Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa za 
leto 2018 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 40306 
– ŠPORT. 

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VOJNIK ZA LETO 2018

PREGLED RAZPOREDITVE SREDSTEV LPŠ 2018 VREDNOST PROGRAMOV
1 ŠPORTNI PROGRAMI 43.880,00 €

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 17.025,00 €

1.1.1 Promocijski športni programi 300,00 €

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok 2.400,00 €

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok 7.000,00 €

1.1.4 Šolska športna tekmovanja 2.325,00 €
1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za 

vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih 
športnih zvez

5.000,00 €

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 16.275,00 €

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport 16.275,00 €

1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT 10.000,00 €

1.4 ŠPORT INVALIDOV 580,00 €

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 2.922,00 €

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 2.922,00 €
3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 4.175,00 €

3.1 Delovanje športnih organizacij 4.175,00 €
4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 3.622,00 €

4.1 Druge športne prireditve 3.622,00 €
VSI PROGRAMI SKUPAJ 54.599,00 €

Sofinanciranje športnih programov poteka v skladu s sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2018.

Številka: 671-0004/2018-2
Vojnik, 12. 4. 2018
 Branko Petre, 

župan Občine Vojnik
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, 
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
90/09 – odl. US, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 56/11 – odl. 
US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17), Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list 
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14), Zakona 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07, 
61/10, 62/10 – ZUPJS, 40/11, 40/11 – ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 
142/04, 99/08, 62/10, 40/11, 79/15, 91/15), 19. člena Statuta 
Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 
in sklepa Občinskega sveta Občine Vojnik, sprejetega na 24. 
redni seji, dne 13. 6. 2018

OBČINA VOJNIK objavlja
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V 

NAJEM
za leta 2019–2021

1. PREDMET RAZPISA

1.1. Predmet razpisa
Občina Vojnik (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo 
neprofitnih stanovanj, ki se bodo izpraznila ali na novo pridobila 
v letih 2019, 2020 in 2021 v najem. Število dodeljenih stanovanj 
bo odvisno od števila praznih stanovanj, ki bodo na razpolago v 
letih 2019–2021 oziroma 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 Pravilnika 
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 stanovanjski 
problem.

Na prednostni listi 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 22. Po zapolnitvi stanovanj glede na površinski 
normativ 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 po površinskem 
normativu, namenjena mladim in mladim družinam, manjše od 
sproščenega števila stanovanj, se preostala stanovanja dodelijo 
ostalim upravičencem po listi A.
Če bo število upravičencev za stanovanja, namenjena mladim in 
mladim družinam, večje od razpisanega števila stanovanj, se ti 
prosilci samodejno uvrstijo na listo A s pogoji za to listo.
Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom 
neprofitnega stanovanja, oddanega v najem. Lastnik stanovanja 
lahko odpove najemno pogodbo iz razlogov in pod pogoji, 
določenimi v 103. členu Stanovanjskega zakona, še zlasti, če 
najemnik redno ne plača najemnine v roku, ki ga določa najemna 
pogodba.

1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena 
na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v 

neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 
99/08, 62/2010, 40/11, 79/15, 91/15) oziroma na podlagi 
predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. 
Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do subvencionirane 
neprofitne najemnine v skladu z Uredbo oziroma drugim 
predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja je dolžan vsakih pet let 
preveriti, ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še 
izpolnjujejo splošne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja 
po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih 
prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem 
izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja 
pridobiva najemodajalec iz uradnih evidenc in drugih zbirk 
osebnih podatkov upravljavcev zbirk podatkov, v skladu z 
zakonom. Najemniki morajo 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 lahko 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 velikosti 55m2, 
točkovano s 320 točkami, znaša najemnina, 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 nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega 
in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi manjše stanovanje, če se 
upravičenec s tem strinja ali če to želi.
Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi večje stanovanje, če se 
upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 
lahko obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

2. RAZPISNI POGOJI

2.1. Splošni pogoji
Upravičenci do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem 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; 

- imajo stalno prebivališče na območju občine Vojnik; 
- 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 
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po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno 
najemnino; 

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

- se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2017 
gibljejo v mejah, določenih v razpisu (točka 2.2.); 

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

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 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 invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega 
prebivališča, če imajo na območju občine Vojnik možnosti 
za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in 
zdravstvene storitve;

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

- osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva 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 
besedilo), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 
– popr.), Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (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 – ZPNNVSM in 65/05 – ZZZRO).

2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če 
dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2017 ne presegajo v preglednici pod to točko določenih odstotkov 
od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju 
znašala 1.061,62 EUR.

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

Velikost gospodinjstva
DOHODEK

%
Meja neto dohodka

v EUR
1-člansko 90 % do 955,46 EUR
2-člansko 135 % do 1.433,12 EUR
3-člansko 165 % do 1.751,67 EUR
4-člansko 195 % do 2.070,16 EUR
5-člansko 225 % do 2.388,64 EUR
6-člansko 255 % do 2.707,13 EUR

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

Ker obstoječe tehnične možnosti ne omogočajo neposrednega 
pridobivanja podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri 
Finančni upravi RS, morajo prosilci podatke o neto dohodkih 
gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje. 
2.3. Premoženje gospodinjstva

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega 
premoženja (vse drugo premično ali
nepremično premoženje v državi in tujini razen premoženja po 3. 
alineji 3. člena pravilnika) v lasti prosilca ali drugega družinskega 
člana ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki 
ne sme presegati 40 % vrednosti 

primernega 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 primernega 
stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, 
vrednost točke 2,63 EUR, in površina stanovanja v povezavi 
s številom uporabnikov stanovanja, 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 izdaje 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 uporabnike stanovanja, 
razen če dokažejo, da v času trajanja prejšnjega najemnega 
razmerja niso bili zmožni plačevanja najemnine;

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

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH 
IN SOCIALNIH   RAZMER PROSILCEV

3.1. Prednostne kategorije prosilcev
Prednostne liste upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem bodo sestavljene na podlagi kriterijev, 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 najmanj enim rojenim otrokom, v 
kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let, za starost 35 let 
se šteje 35 let, dopolnjenih v letu razpisa); družine z več otroki; 
invalidi in družine z invalidnim članom; družine z manjšim 
številom zaposlenih; državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali pa so podnajemniki; žrtve nasilja v družini; osebe s 
statusom žrtve vojnega nasilja. 

Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnjem 
odstavku, se v skladu s 6. členom pravilnika upošteva še naslednja 
prednostna kategorija prosilcev: 

- UVRSTITEV NA PREDNOSTNO LISTO NA PREJŠNJIH RAZPISIH
Dodatne točke bodo lahko pridobili prosilci, ki so že sodelovali 
na prejšnjih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
v občini Vojnik in se uvrstili na prednostno listo, vendar niso 
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pridobili pravice do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem 
glede na število razpisanih stanovanj.
Točkovanje prednostnih kategorij prosilcev je določeno pod točko 3.3.

3.2. Dodatni pogoji
Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem razpisnik določa še dodatni pogoj in kriterije:
- 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 razpisa. V primeru prekinitve stalnega 
bivanja na območju občine Vojnik se doba stalnega bivanja 
sešteva.
Točkovanje dodatnih pogojev prosilcev je podrobneje določeno 
pod točko 3.3.

3.3. Točkovanje
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji, opredeljeni v 
točkah 3.1. in 3.2., se točkujejo z naslednjo višino točk: 

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV: število točk
1. 1. Mladi (prosilec do 30 let) 60

2. Mlade družine (prosilca do 35 let, 
najmanj en rojen otrok)

90

3. Družine z večjim številom otrok
 - najmanj 3 otroci, 
- za vsakega nadaljnjega otroka

60
10

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 stanovanjskega problema 
(moški nad 13 let, ženske nad 12 let)

80

7. Žrtve nasilja v družini 80
8. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 60
9. Udeležba na prejšnjih razpisih:
 - 1 uvrstitev na prednostno listo
 - 2 uvrstitvi na prednostno listo
 - 3 ali več uvrstitev na prednostno listo

30
50

130
OPOMBA: Kriterija iz točke 1. in 2. se 
izključujeta

DODATNI POGOJ:
število točk

STALNO BIVANJE PROSILCA V OBČINI VOJNIK
nad 5 do 10 let 20
nad 10 do 15 let 40
nad 15 do 20 let 60
nad 20 let 80

4. RAZPISNI POSTOPEK

Razpis bo objavljen 22. 6. 2018 v Uradnem listu RS, na spletni 
strani Občine Vojnik (www.vojnik.si) in na oglasni deski Občine 
Vojnik. Obvestilo o razpisu pa bo objavljeno tudi v lokalnem 
časopisu Ogledalo. 
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se 
prijavijo na razpis, v času uradnih ur od 26. 6. 2018 naprej v 
tajništvu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. Obrazec bo 
objavljen tudi na spletni strani Občine Vojnik (www.vojnik.si).
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v 
višini 4,50 EUR za vlogo in 18,10 EUR za izdajo odločbe po 
tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš), kar 
znaša 22,60 EUR. Upravno takso v znesku 22,60 EUR se plača 
v blagajno na sedežu Občine Vojnik ali nakaže s plačilnim 
nalogom na transakcijski račun za plačilo takse številka: 
013395390309168, ref 11 76392-7111002 – Občinske upravne 
takse, fotokopija se priloži vlogi.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko 
zahtevajo oprostitev plačila upravne takse, če izpolnjujejo 
zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah. Status 
upravičenca dokažejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo 
o dodelitvi denarne socialne pomoči, denarnega dodatka po 
predpisih socialnega varstva oziroma nadomestila za invalidnost 
po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno 
prizadetih oseb, ali z drugimi dokazili. 
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi v višini 22,60 EUR 
bo razpisnik sprejemal v tajništvu Občine Vojnik OD 26. 6. 
2018 DO 30. 7. 2018, in sicer:

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

Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. 
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka za 
prijavo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 11. ure 
osebno oddana 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, navedene pod tč. 1., 2. in 
3., ter druge listine, če se nanašajo na njihov primer in/ali na njihovi 
podlagi uveljavljajo dodatne točke:

1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih 
ter nazivih njihovih izplačevalcev za leto 2017 (osebni 
dohodek, pokojnina, dohodek iz dela prek študentskega 
servisa, invalidnina, denarna socialna pomoč, nadomestilo 
za brezposelne itd.);

2. povzetek obračuna dohodkov, prejetih v letu 2017, ali 
odločba o dohodnini za leto 2017 (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;

- 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, dohodki od občasnega dela 
invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva 
za odpravo posledic elementarnih nesreč, preživnina (ne 
glede na to, da se preživnina ne šteje kot dohodek, je treba, 
zaradi ugotavljanja statusa prosilca, predložiti odločbo o 
določitvi in višini preživnine) itd.

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

4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi 
pri starših ali sorodnikih;

5. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega 
vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, če 
gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;

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

7. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega 
ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega 
družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);

8. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
9. dokazilo o kakovosti bivanja (starejša stanovanja s 

pomanjkljivimi oziroma dotrajanimi instalacijami, za 
kletna, vlažna oziroma premalo osončena stanovanja, 
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stanovanja s popolnoma nefunkcionalno razporeditvijo 
prostorov ipd.) – točkovalni zapisnik; 

10. utesnjenost v stanovanju – če gre za prosilca, ki stanuje pri 
starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o površini 
dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v 
uporabi oziroma v souporabi;

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

12. izpisek iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
13. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
14. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
15. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev 

in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih 
razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so 
razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

16. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva, 
oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega 
sklada;

17. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji 
družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana 
oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali 
trajno pomoč druge osebe;

18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba centra 
za socialno delo, zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje oziroma zavoda za zaposlovanje);

19. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna 
obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi 
stanovanjskimi razmerami;

20. odločba 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;

21. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in 
nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne 
hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki 
nudijo ženskam in ženskam z otroki psihosocialno pomoč 
ob nasilju;

22. odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
23. izjavo o dobi bivanja – stalnega prebivališča na območju 

občine Vojnik;
24. izjavo o vsaj enkratnem sodelovanju na prejšnjih razpisih 

za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Vojnik. 

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku 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 davčno 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 prebivalstva in da je po izbrisu pridobil 
dovoljenje za stalno prebivanje, potrdila iz evidence o odločitvah 
in izplačilih denarne odškodnine, potrdila o stalnem prebivališču 
in številu članov gospodinjstva bo v skladu s prejšnjim odstavkom 
pridobil razpisnik od pristojnega državnega organa, podatke 
o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz 
obstoječih zbirk podatkov. 

Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci 
neprofitnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz 
dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb 
davčnega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov 
lahko najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o 
davčni številki, o vzdrževalnih družinskih članih, o dohodkih davčnih 
zavezancev, o stroških, upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, 
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 stanovanj 
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 koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca 
in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev 
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 pravočasnost prispelih 
vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih 
za oblikovanje prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem, in dokumentiranih 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 predložene listinske dokumentacije zbrali največje 
število točk glede na število razpisanih stanovanj.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa 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 določene v obrazcu, 
imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki 
imajo stalno bivanje na območju občine Vojnik dalj časa.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma 
neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po 
zaključku javnega razpisa. 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 dokončna. 

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

Uspelega upravičenca, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno 
stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne 
odzove, se črta s seznama prednostne liste upravičencev do najema 
neprofitnih stanovanj.

Od razpoložljivih stanovanj v letih 2019–2021 se bodo stanovanja 
dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi, upoštevaje 
površinske normative, navedene pod točko razpisa 1.3. 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, 
če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila tega razpisa za 
upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru 
bistveno spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na upravičenost, lahko 
razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s seznama upravičencev.

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje urejene v razpisu, 
uporabljajo določbe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem in Stanovanjskega zakona.

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 
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, 
- petek: od 8.00 do 11.00; 

ter po telefonu na številki 03/78-00-628 (Tanja Golec Prevoršek) ali 
na e-pošti pravna.sluzba@vojnik.si. 

Številka: 352-0010/2018/1(7)
Vojnik, 13. 6. 2018

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

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 
2018

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

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

III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične in pravne osebe. 
Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki 
in mora vsebovati:

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

vojniški grb ali priznanje občine Vojnik),
- utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa 

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

podobnimi uspehi,
- datum predloga,
- soglasje kandidata/kandidatke za uporabo in obdelavo 

osebnih podatkov.

IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s posebnim 
sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna in trije bronasti 
vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ulica 8, 
3212 Vojnik, ali na e-pošto obcina@vojnik.si z oznako zadeve 
»Priznanja« vključno do petka, 17. 8. 2018.

Številka: 094-0002-2018/1(2)
Datum: 29. 5. 2018
 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Janko Čepin, l. r.

JAVNI POZIV

Župan Občine Vojnik bo 4. oktobra ob prazniku občine Vojnik podelil posebna priznanja za študijske dosežke:
-	 priznanja občanom in občankam, ki so končali doktorat v letu 2017 in 2018,
-	 priznanja mlajšim od 30 let za študijske dosežke v tujini (končan magisterij ipd.) v letu 2017 in 2018.

Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali posredovane po e-pošti 
obcina@vojnik.si najkasneje do petka, 7. 9. 2018. 

Prijava mora vsebovati:
- ime in priimek,
- rojstni datum, 
- naslov, 
- številko (prenosnega) telefona ter
- v prilogi dokazilo o dokončanem študiju (izpolnjevanju pogojev javnega poziva) ter
- soglasje vlagatelja/kandidata za uporabo in obdelavo osebnih podatkov. 

Številka: 094-0003/2018-1
Vojnik, 6. 6. 2018
        Branko Petre, 

                                                                          župan Občine Vojnik 

 
(ime in priimek kandidata/kandidatke)

 
(naslov) 

SOGLASJE KANDIDATA/KANDIDATKE ZA UPORABO IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

»Podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, matična št. 5880386, da vpisane osebne podatke uporabi 
in obdeluje za namene obravnave in podelitve posebnega priznanja za študijske dosežke.  
Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter 
prenosljivosti podatkov, kot jih urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

 , dne  
(kraj)

 Podpis:  
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Spoštovani!

Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 23. občinski 
praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom in 
društvom na območju občine. 

Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo, 
spoštovani občani in občanke, da nam posredujete svoje 
predloge. Morda je vaš sorodnik, prijatelj ali sosed »tiho« storil 
dobra, inovativna ali zanimiva dela, dosegel uspehe oziroma 
dosežke, za katere ve le malo ljudi.

Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete na 
Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. ZADNJI ROK ZA 
ODDAJO PREDLOGOV je petek, 17. 8. 2018. Lahko predlagate 
tudi več kandidatov, društev ali organizacij ter obrazcu 
priložite daljšo obrazložitev. 

Opozorilo: V skladu z novo zakonodajo o varstvu osebnih 
podatkov morate k predlogu obvezno priložiti izpolnjeno 
in podpisano soglasje kandidata/kandidatke za uporabo in 
obdelavo osebnih podatkov.

 
(ime in priimek predlagatelja)

 
(naslov predlagatelja)

 

(poštna številka in pošta)

Občina Vojnik, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik 

Datum:  2018

Predlog za podelitev priznanj občine Vojnik v letu 2018
Na podlagi javnega razpisa o priznanjih občine Vojnik (Občinsko glasilo, Ogledalo št. 119, uradna spletna stran Občine Vojnik 
www.vojnik.si in spletni časopis www.mojaobcina.si/vojnik) predlagam, da prejme priznanje občine Vojnik:
 

 
1.)  Ime in priimek, naslov kandidata/kandidatke)

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

 

 

 

 

 

 

3.) Predlagano priznanje (obkrožite številko): 

1.) zlati vojniški grb  2.) srebrni vojniški grb 3.) bronasti vojniški grb  4.) priznanje občine Vojnik

 
(ime in priimek kandidata/kandidatke)

 
(naslov) 

SOGLASJE KANDIDATA/KANDIDATKE ZA UPORABO IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

»Podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, matična št. 5880386, da vpisane osebne podatke uporabi 
in obdeluje za namene obravnave in morebitne podelitve priznanja občine Vojnik. 
Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter 
prenosljivosti podatkov, kot jih urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

 , dne  
(kraj)

 Podpis:  
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Predstaviti življenje, družino in 
obveznosti Lilijane Obreza je 
zahtevno delo. Vse, kar se dogaja 
v zvezi z njo, je sestavljeno iz 
dela na različnih področjih, ki se 
dopolnjujejo in zahtevajo celega 
človeka. Je pa eno področje, ki 
jo postavlja nad povprečje, to je 
ljubezen do peke slaščic. Pri delu 
je perfekcionistka, slaščice in 
razna peciva izdeluje z ljubeznijo, 
domišljijo in natančnostjo. Vse 
te lastnosti se odražajo v njenih 
izdelkih, ki so vizualno lepi, okusni 
in zadovoljijo še tako zahtevnega 
uporabnika. Za prihajajoče poletje 
nam je pripravila navodila za 
izdelavo preproste in okusne 
osvežujoče panakote. 

Lilijana je tipična ženska 21. stoletja  

Lilijana je tipična ženska v 21. stoletju: 
mati, žena, gospodinja in kmetica, 
zaposlena v KZ Celje, v Agrocentru v 
Škofji vasi. Poleg naštetega je nosilka 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. To 
je kar veliko obveznosti za 36-letno 
Lili Obreza iz Malih Dol pri Vojniku. 
Izobrazila se je za kmetijsko tehnico. 
Življenje družine Obreza je razpeto 
med dvema deloma kmetije, tam 
»pri kleti«, kjer živijo, in pa spodnji 
del, kjer kmetujejo. Posestvo obsega 
okoli 7 hektarjev, polovica od tega je 
obdelovalne zemlje. Z možem Mitjem 
poleg službe obdelujeta zemljo, kjer 
so usmerjeni v živinorejo in pridelavo 
žit. Pri delu so jima že v pomoč otroci 

Žan, Miha in Larisa. Na kmetiji so me 
pozdravili osla Lejla in Beno, ovce, 
race, goske, kokoši, piščanci in krave 
Cike, ki se pasejo med polji tritikale in 
pire. Dela, ki ga je treba opraviti vsak 
dan, za družino Obreza ne zmanjka. 
Kar lepo se morata obrniti, da 
poskrbita za vse živali, za šolsko delo 
otrok in vzgojo, službo. Na kmetiji 
izdelujejo tudi sir. Pa dodajmo še 
stvari za dušo: hribi, njihova dva psa, 
Žanov kros. Pri vseh zaposlitvah in 
obveznostih še vedno najde čas, da se 
uredi in deli dobro voljo in energijo. 

  

Njena ljubezen so slaščice 

Izbira dopolnilne dejavnosti, izdelava 
slaščic na kmetiji, nam pove, da se 

LILIJANA OBREZA

LILI – ŽENSKA V 21. 
STOLETJU

Tekst in foto: Lea Sreš 

Zmes vseh sestavin panakote mora biti 
gladka.

Zmes panakote vbrizgamo v kozarce s 
pomočjo vrečke.

Polnjenje kozarcev z izbranim sadjem

Lili Obreza je vedno nasmejana. Osvežilna sladica za mlado in staro
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Recept za panakoto  
Panakota (za 10 kozarcev):  
1/2  litra sladke smetane 
2 vrečki želatine v prahu 
4 velike žlice sladkorja 
1/2  litra čvrstega navadnega ali grškega    

   jogurta

Sadna kaša:   
sezonsko sadje po izbiri 
žlica sladkorja 
vaniljev sladkor 

Postopek: 
V večji skledi stepemo  1/2  litra sladke smetane in med postopkom postopoma dodamo 
2 vrečki želatine v prahu. Ko je zmes čvrsta, dodamo 4 velike žlice sladkorja in  1/2  litra 
čvrstega navadnega ali grškega jogurta. Vse sestavine še minuto mešamo, da postane 
zmes gladka. Pripravimo kozarce, v katerih bomo sladico servirali. Izbira kozarcev je 
odvisna od priložnosti, komu bomo ponudili panakoto. Če gre za skupino otrok, izberemo 
manjše, za odrasle večje. Kozarce do četrtine napolnimo s svežim sadjem, sadno kašo ali s 
sadnim želejem, po izbiri. Sadno kašo si lahko pripravite, ko imate višek sezonskega sadja. 
Sadje očistite, narežite, zavrete in dodate malo sladkorja in vaniljevega sladkorja, da se 
stopita. Ko se zmes ohladi, jo uporabimo v sladici.  
Kozarce dopolnimo s panakoto, ki jo vbrizgamo iz vrečke. Panakoto iztisnemo do vrha 
kozarca. Za boljši okus in lepši videz dopolnimo kozarce s sadno kašo ali svežim sadjem 
in dekoriramo. Tudi tukaj naj ima vaša domišljija krila. Lili je kozarčke okrasila s svežimi 
gozdnimi jagodami, ki rastejo nad njihovo hišo. In ne pozabite na listič mete, melise … 
Panakota se lahko uporablja tudi kot krema za torte.

je Lili že od malega rada vrtela po 
kuhinji. Je mojstrica kremnih slaščic. 
Izdeluje tudi drugo pecivo, rezance, je 
dejavna članica Društva podeželskih 
žena Meta, kjer je izvedla že dve 
delavnici. Rada preizkuša recepte 
za nove sladice, uvaja polnozrnate 
moke in sladice v lončkih. Vroči 
poletni dnevi kar kličejo po osvežilni 

hrani. Vsi smo podlegli trendu 
serviranja sladic v kozarcih in Lili nam 
predstavlja preprost recept izdelave 
panakote s sadjem. Sestavine in barve 
v kozarcih vabijo tudi tiste, ki niste za 
preveč sladko. To naj vas ne zavede, 
da slaščica ni kalorična.  

  

Najlepši del obiska pri Obrezovih je 
bila pokušina narejene sladice. Bila 
je okusna, osvežilna, praktična za 
družinska praznovanja, obiske ali 
družino, saj sladico lahko naredimo 
prejšnji dan. Lili, hvala za gostoljubje. 

Sladica je prišla kmalu na mizo. Prvi kritik sladice je sin Miha.
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Njeno doktorsko delo z naslovom 
Model vključevanja socialnega 
gerontologa v celostno obravnavo 
starejše osebe z zlomom kolka, 
pomeni novost pri obravnavi 
starejših s takšnimi poškodbami.

Vedra in nasmejana gospa je bila 
sedemnajst let predana delu na 
kirurgiji, kjer je kot glavna medicinska 
sestra vodila travmatološki oddelek 
Splošne bolnišnice Celje. Leta 2013 
je s strani Zbornice zdravstvene 
in babiške nege pridobila najvišje 

poklicno priznanje za prepoznavnost 
zdravstvene nege v slovenskem 
prostoru, zlati znak. Od l. 2015 je 
zaposlena v Zdravstveni postaji Vojnik, 
sprva kot koordinatorka referenčnih 
ambulant, zdaj pa kot odgovorna 
medicinska sestra ZP Vojnik in Dobrna. 
  
Poročena, mati treh mladcev, Martina, 
študenta strojništva, gimnazijke Mance 
in osnovnošolca Metoda, ima rada 
naravo, tek, knjige, obožuje dela Ivana 
Cankarja, spoštuje slovensko besedo in 
jezik. Zase pravi, da je večni entuziast. 
Rada se druži z ljudmi, ki znajo biti 
duhoviti in imajo hrbtenico. Je prijazna 
in zelo odprta oseba, zna prisluhniti in 
pomagati. 
  
Bernarda Hostnik je končala Srednjo 
zdravstveno šolo v Celju in nadaljevala 
študij na Fakulteti za zdravstvene 
vede v Mariboru. Leta 2010 je kot 
prva generacija študentov druge 
stopnje in prva na celjskem končala 
magistrski študij in si pridobila naziv 

magistrica zdravstvene nege. Želja po 
učenju, odkrivanju novih obzorij in 
preizkušanju vzdržljivosti in zmožnosti 
jo je vodila, da se je vpisala na 
doktorski študij socialne gerontologije 
na Almo Mater Europaea v Maribor, 
kjer je pod vodstvom mentorice prof. 
dr. (Republika Finska) Danice Železnik 
raziskovala zanimivo in inovativno 
temo, sodobni model celostne in 
multidisciplinarne obravnave starejše 
osebe z zlomom kolka. Takšen 
pristop bo predstavljal radikalno 
alternativno dejavnost običajni, 
tradicionalni obravnavi starejše osebe 
z zlomom kolka in kakovostnejše 
življenje v času obravnave. Na podlagi 
znanstvenih dognanj prinaša vključitev 
socialnega gerontologa v celostno 
in multidisciplinarno obravnavo 
starejše osebe z zlomom kolka novost 
v slovenski zdravstveni sistem. 
Šestletno raziskovalno delo je okronala 
z doktorsko disertacijo. Sama pravi, 
da je to življenjsko delo, ki ne pozna 
bližnjic, ampak izjemno garanje. 

BERNARDA HOSTNIK

USPEŠEN ZAGOVOR 
DOKTORSKE DISERTACIJE

Povzela (po zapisu Darje Lukman): Lidija Eler Jazbinšek, foto: osebni arhiv

Vsem, ki ste željni spoznavanja daljne 
preteklosti Frankolovega, naznanjamo, 
da je luč sveta ugledala nova, obsežna 
knjiga Frankolovo skozi stoletja. 
Avtorja Matija Založnik in Marija 
Trobec nam na 528 straneh ponujata 
v branje bogato in pestro zgodovino 

Frankolovega in njegovih prebivalcev 
od pradavnine naprej. V družbi 
soustvarjalcev, ki so sodelovali pri 
projektu, sta jo krajanom predstavila v 
nedeljo, 6. maja 2018, v Aletinem domu 
na Frankolovem.
 

O knjigi 
Čeprav je Frankolovo v primerjavi z 
mesti majhen kraj, ima, tudi zaradi 
svoje tranzitne lege, zelo bogato 
kulturno-zgodovinsko dediščino. 
Stoletja pred nami so tod mimo potovali 
mnogi narodi. Zlasti Turki, Francozi 

SPOZNAVAMO ZGODOVINO

»ROJSTVO« KNJIGE 
FRANKOLOVO SKOZI STOLETJA

Tekst: Sonja Jakop , foto: Dolfi Jakop
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in Nemci so s svojim potovanjem skozi kraj puščali sledi v 
njem in ga spreminjali. Pričujoča kronika vsebuje zapise o 
dogajanjih v prazgodovini, od Ilirov in Keltov, do srednjega 
veka z gradovi in graščaki in nadalje vsa obdobja do leta 
1960. Čeprav zadnjih 50 let ne obravnava, se v povezavi 
s preteklimi dogodki v njej najdejo tudi aktualni zapisi in 
fotografije. Vsebina knjige oživlja spomin na naše daljne 
prednike, dedke in babice, ki so na tem majhnem koščku 
zemlje živeli, trdo delali, se veselili, žalostili in ljubili, 
izobraževali ter tako ustvarjali temelje za boljši jutri svojih 
potomcev. Od tu prihajajo pomembni ljudje, kot so pesniki, 
pisatelji, ljudski pisci, tudi znanstveniki. Knjiga nazorno 
opisuje mnoga področja življenja v kraju, od geografskih 
značilnosti, gospodarstva, šolstva, znamenitih ljudi, 
učiteljev, duhovnikov, vojnih in mirnih časov. Obogatena 
je z najrazličnejšimi fotografijami in preslikavami starih, 
orumenelih dokumentov. Nemalo je člankov iz časa 
naših prednikov, številni podatki pa so povzeti po ustnem 
izročilu in poznavanju zgodovine še živečih krajanov. Avtor 
poudarja, da je pri zbiranju gradiva in zgodovinskih dejstev 
uporabil tista, ki se zdijo najbolj verjetna, saj je pogosto 
naletel na različne interpretacije istih stvari. 

O avtorjih 
Domačin iz Lindeka Matija Založnik je v poklicnem 
življenju podjetnik, ki izdeluje in prodaja kar 50 lastnih, 
certificiranih artiklov; od žganih pijač, suhomesnatih 
izdelkov, sirupov, hladno stisnjenih olj do naravne 
kozmetike. Mnogim je bolje poznan kot »graščak«, ki 
ima v lasti dvorec Tabor v Višnji vasi. V prostem času 
je ljubiteljski zgodovinar, v letu 2017 pa se je ovenčal s 
častnim nazivom »vitez reda sv. Jurija iz Karantanije« in 
pripada druščini sedmih vitezov na ozemlju Slovenije. 
»Idejo o pisanju zgodovine sem imel že dolgo. Več desetletij 
sem zbiral gradivo, brskal po arhivih in poizvedoval pri 
domačinih in zapisoval. Zbral sem toliko materiala, da bi 
lahko spisal še nekaj podobnih knjig,« pojasni avtor svojo 
strast in dodaja, da s to knjigo še ni »rekel zadnje besede«. 
Na njegovo željo in prošnjo je v pisanje omenjene knjige 
»ugriznila« soavtorica Marija Trobec iz Šmartnega v Rožni 
dolini, ki je vse navedeno delno ubesedila. Prisotnim 
je njeno življenje in delo predstavil Albin Apotekar iz 
Šmartnega, avtorica sama pa v eni svojih pesmi z naslovom 
Frankolovska deklica (v uvodu knjige) opisuje svoje 
frankolovsko poreklo. »Ker me zgodovina in raziskovanje 
preteklosti veselita, sem bila takoj pripravljena prevzeti 
nalogo, ki ni bila lahka. Urediti in zapisati je bilo treba 
veliko arhivskih podatkov, vse je bilo treba še preveriti. 
Kljub temu je možno, da se bo v množici zapisanega odkrila 
kakšna napaka,« pojasni Trobčeva, ki je pred tem že spisala 
kroniko Šmartnega v Rožni dolini. 
 
Predstavitev 
Poleg glavnih »akterjev« knjižnega projekta so na 
predstavitvi spregovorili še nekateri gostje. Vojniški župan 
Branko Petre je ponosen na Založnikovo delo in ga v 
imenu občine podpira: »Vsebina knjige nas bo spomnila 
na marsikateri, že davno pozabljen dogodek, ki bo v knjigi 
ostal večno.« Pater Branko Cestnik je v uvodnem nagovoru 
povzel velik pomen knjige za kraj in ljudi: »Narod, ki nima 
zgodovine, je mrtev. Danes zgodovine ni preprosto pisati 
zaradi politično pregretih situacij in različnih ideologij. 

Zato smo lahko hvaležni, da je pred nami stvaritev, ki 
odstira večstoletno zgodovino, citate in misli takrat živečih 
ljudi. Knjiga ni nastala po naročilu župnije, občine ali 
kogar koli drugega. Nastala je zgolj na avtorjevo pobudo, 
ima osebni pečat, v njej začutiš avtorjevo ljubezen do 
domačega kraja in njegovih predhodnikov. Je kot rudnik, 
polna materiala, kjer lahko dolgo koplješ, vedno nekaj 
iščeš in težko prideš do dna.« Tudi avtor uvodnih besed v 
knjigi, sicer pohorski poet Anton Gričnik, je navdušen nad 
Založnikovim zgodovinskim delom. 
Aletin dom je bil premajhen za vse, ki so želeli prisostvovati 
dogodku. Založnik je najbolj zaslužnim, da je njegov 
večletni projekt uspel, v zahvalo podelil posebne 
bronaste, srebrne in zlate izdaje knjig. Za njim stoji »cel 
štab« sodelavcev: Marija Trobec, Urška Golob, Simona 
Kropec, Miran Gracer ml. in drugi, ki so bili v pomoč, da 
je knjiga nastala. Prav vsem je za njihovo delo, trud in 
čas neizmerno hvaležen. Celoten dogodek je zaokrožilo 
prijetno druženje prisotnih krajanov, avtorjevih sorodnikov, 
prijateljev in gostov. Čeprav je prva zaloga knjig pošla kot 
sveže žemljice, jo je možno kupiti ali naročiti na dvorcu 
Tabor v Višnji vasi, pri Matiji Založniku ali po telefonu (041 
630 335). 
 
Zahvala 
Tako kot je Založnik z obilico entuziazma pred leti začel 
pisati prvo stran knjige, je ob njenem izidu izrekel obilico 
zahval: »Moja prisrčna hvala gospe Mariji Trobec za 
sodelovanje in prijetno druženje v teh letih, od nje sem 
se naučil veliko lepega in prijetnega medosebnostnega 
odnosa. Zahvala velja vsem prijateljem in župnijskim 
sodelavcem, ki so pripravili kulturni program in pogostitev. 
Cerkveni pevci so tokrat 'rekli' dve pristni frankolovski, 
Sekstet Lindek pa je premierno predstavil pomensko 
bogato pesem 'Kot opomin' (v knjigi), ki jo je za to 
priložnost uglasbil Franc Žerdoner. Težko bi naštel vse 
zaslužne posameznike, zato se zahvaljujem vsem, ki ste 
pomagali uresničiti moj projekt in današnji dogodek. Hvala 
županu za nakup knjig, ki bodo služile za protokolarna 
darila Občine Vojnik. Hvala tudi župniku Branku Cestniku 
za podporo in nasvete. Najtopleje pa mi je pri srcu, ker ste 
Vi, prijatelji, krajani in rojaki našega kraja, knjigo tako lepo 
sprejeli. Čestitke in pohvale, ki mi jih izrekate, ter iskreni 
stiski rok mi pomenijo največ in s tem je tudi ves moj trud 
poplačan.« 

Ob predstavitvi knjige
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Na gradu Lysice na Moravskem 
(Češka) je bila 15. maja 2018 
odprta razstava ilustracij 
Prešernovega Sonetnega venca 
akademskega slikarja in grafika 
Mihe Maleša. V idiličnem gradu 
Lysice, kjer je Prešeren pred 190. 
leti preživel nekaj mesecev, je 
bilo predstavljenih 30 ilustracij iz 
Maleševega bogatega grafičnega 
opusa. Glasbena skupina Kitarakon 
iz Turistično-kulturnega društva 
Globoče je ob odprtju izvedla nekaj 
Prešernovih in slovenskih ljudskih 
pesmi, na odprtju razstave so 
bili navzoči tudi umetnikova hči 
Travica Maleš Grešak, bivši češki 
veleposlanik v Ljubljani g. Petr 
Voznica s soprogo, predstavnik 
brnske univerze in »Društva 
prijateljev južnih Slovanov« dr. Petr 
Mainuš s soprogo, razstavo pa je 
odprl slovenski veleposlanik v Pragi 
mag. Leon Marc.
 
Moji ideji o postavitvi razstave 
Maleševe razstave na moravskem 
gradu Lysice je botrovala Prešernova 
pesem Judovsko dekle, zato je zelo 
zanimiva in verjetno malo poznana 
zgodba o nastanku te pesmi. 

Pisalo se je leto 1828, ko je bil 
Prešeren na nagradnih počitnicah 
na gradu in v kraju Lysice, nekaj več 
kot 35 km severno od Brna. Prešeren 
je namreč pri študiju prava pomagal 
mlademu Emanuelu Dubskemu 
(1806–1881), ki je bil plemiškega 
rodu in kasneje pomemben moravski 
gospodarstvenik in politik. Blizu Lysic 
je postavil veliko tovarno vijačnega 
materiala, njegova žena Matylda 
(1808–1887) pa je zgradila prvo 
otroško bolnišnico v Brnu. Tudi grad 
Lysice je v času njegove gospodarske 
in politične moči dobil novo podobo z 
velikim parkom in grajsko kolonado. 

Ali se je res Prešeren l. 1828 srečal 
z mlado Judinjo z imenom Rahela? 
Anton Slodnjak navaja to ime v 
romanu »Neiztrohnjeno srce« – 11. 
poglavje, kjer je opisana zgodba 
o Prešernovem kratkem bivanju 
na gradu Lysice in o srečanju z 
Judovskim dekletom. Prešernova 
pesem Judovsko dekle je bila 
objavljena šele leta 1845 v časopisu 
Ilyrisches Blatt – Ilirski list, torej v 
Prešernovem zrelem obdobju. 
  

Velika zahvala gre prof. Boženi 
Orožnovi iz Celja, ki me je pred 
dobrim letom izročila svoj članek, 
objavljen 12. februarja 1981 v 
časopisu Delo, z naslovom Ščepec 
Prešerna na Moravskem. O tem me je 
opozoril tudi bivši češki veleposlanik v 
Ljubljani Petr Voznica. Takoj sem začel 
iskati češki prevod Prešernove pesmi 
Judovsko dekle, v NUK-u Ljubljana 
sem našel le rokopis dobesednega 
prevoda neznanega prevajalca, ki 
pa ni bil primeren za objavo. Na 
pomoč mi je priskočila prof. Zdenka 
Kohoutkova, lektorica češkega jezika 
in literature na ljubljanski univerzi, 
in prevedla pesem v češčino. Zaupala 
mi je, da je bil zanjo to velik izziv in 
seveda njen prvenec v prevajanju 
slovenske literature v češčino. 
  
Romantična zgodba med Prešernom 
in Judovskim dekletom se je močno 
dotaknila tudi moje umetniške duše, 
zato sem narisal serijo ilustracij, ki 
so tudi razstavljene na gradu Lysice. 
Zgodovinske prijateljske in kulturne 
povezave med Slovenci in Čehi, začete 
že v naši skupni domovini Avstro-
Ogrski, se tako nadaljujejo še danes.

GLASBENA SKUPINA KITARAKON NA ČEŠKEM

FRANCE PREŠEREN PO

190. LETIH PONOVNO V LYSICAH
 Tekst in foto: Jože Žlaus 

Zgodovinske prijateljske in kulturne povezave med Slovenci in Čehi se nadaljujejo še danes.
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V četrtek, 10. maja 2018, so člani Katoliško-kulturnega 
društva »Ivan Šopar« Vojnik v Domu sv. Jerneja pripravili 
1. literarni večer, ki je bil namenjen Ivanu Cankarju 
ob njegovem rojstnem dnevu, ob enem pa je letos 
Cankarjevo leto. 
 
Sodelovali so otroci in odrasli. Kornelija Rezar in Ana 
Marguč sta povedali hudomušno pesem A veš? o poznavanju 
Cankarja in njegovih del. Posebna gosta, Tina in Uroš Krivec, 
člana dramske sekcije KUD France Prešeren Vojnik, sta 
doživeto predstavila Skodelico kave, Benedikt Podergajs je 
prisotne popeljal med Cankarjeve govore z odlomkom iz 
govora Slovenci in Jugoslovani, Vida Podergajs in Ivica Kos pa 
sta prebrali odlomka iz Kurenta. Literarni del so z glasbenimi 
vložki popestrili Glorija Jager na flavti ob klavirski spremljavi 
prof. Simona Jagra ter Kornelija Rezar in Sonja Marguč na 
klavirju. Na kratko je bilo predstavljeno Cankarjevo življenje, 

predvsem ljubezen do matere, domovine in Boga. Bilo je zelo 
lepo in doživeto praznovanje rojstnega dne našega največjega 
pisatelja. Letos društvo načrtuje še 2 literarna večera. 
Po lepem kulturnem programu je potekal še 3. občni zbor 
Katoliško-kulturnega društva, kjer so pregledali uspešno delo 
preteklega leta in naredili načrt za prihodnje. 

KATOLIŠKO-KULTURNO DRUŠTVO IVAN ŠOPAR VOJNIK

1. LITERARNI VEČER 
POSVEČEN CANKARJU 

 Tekst in foto: Milena Jurgec  

Nastopajoči na 1. literarnem večeru

Sedem odraslih pevskih zborov, 170 nastopajočih, 
21 zapetih pesmi, navdušenje nad programom in 
domiselnimi interpretacijami pesmi, rast kakovosti 
zborovskega petja, izmenjava mnenj in izkušenj 
ter živahno druženje po koncertu – to je izkupiček 
tradicionalnega srečanja pevskih zborov občin Vojnik 
in Dobrna 2018, ki se je v organizaciji Občine Vojnik 
odvijalo v prvem majskem vikendu v dvorani OŠ A. 
Bezenška na Frankolovem. 
 
Zbori so si po eni strani med seboj zelo podobni, pa tudi 
izrazito različni. Kot prvo jim je skupno dejstvo, da vsi 
člani radi prepevajo, nekateri celo v več pevskih sestavih. 
Skupno jim je tudi, da zbori od svoje ustanovitve dalje 
praviloma delujejo brez prekinitve. Najstarejši, MoPZ France 
Prešeren iz Vojnika, stopa že v deveto desetletje svojega 
delovanja. Najmlajši, prav tako vojniški, MePZ Forte je na 
sceni sedem let. Vmes se uvrščajo: MoPZ Dobrna – 71 let, 
MoPZ KUD Nova Cerkev – 46 let, MoPZ Anton Bezenšek 
Frankolovo – 45 let, ŽPZ Korona Dobrna – 18 let in MePZ 

Društva upokojencev Vojnik – 14 let. Zbori to srečanje 
običajno izkoristijo kot generalko pred udeležbo na območni 
reviji pevskih zborov v Celju. Večina njih se namreč redno 
udeležuje celjske revije, kjer dobijo potrditev svojega dela v 
obliki pisne ocene glasbenih strokovnjakov. 
 
Čar vsem zborom pa daje njihova različnost. Posegajo 
po različnem repertoarju, od ljudskih do umetnih pesmi, 
domačih in tujih avtorjev, od »evergreenov« do sodobnih 
stvaritev, od lahkotnih in spevnih melodij do zelo zahtevnih 
zborovskih priredb. Nekateri se udeležujejo nastopov na 
prireditvah in koncertih pretežno v lokalnem okolju, drugi 
se podajo še na razna pevska tekmovanja in festivale širom 
po Sloveniji in v tujino. Pestra sestava pevcev obeh spolov, 
različnost interesov in svojski zven vsakega zbora ustvarja 
zanimiv in bogat mozaik zborovskega petja v vojniški in 
sosednji dobrniški občini. Zborovsko petje je najmnožičnejša 
oblika kulturnega udejstvovanja v Sloveniji. Veseli smo, da 
obe občini na različne načine podpirata to dejavnost. In 
vsakoletno srečanje je že eden od načinov tovrstne podpore. 

ČAR V RAZLIČNOSTI

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV 
OBČIN VOJNIK IN DOBRNA

Tekst: Sonja Jakop
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April je mesec v katerem moški pevski zbor KUD 
France Prešeren vaje spremeni v pripoved in prikaz 
dela na koncertu, ki je bil letos 15. aprila v Kulturnem 
domu Vojnik. Prijeten občutek je stopiti na oder in 
videti polno dvorano naših zvestih poslušalcev in 
ljubiteljev petja. Številni donatorji in podporniki so 
nam tudi letos pomagali pri izvedbi koncerta, zato se 
vsakemu posebej pevci zahvaljujemo.
 
Izredno smo hvaležni gostom, ki so se odzvali našemu 
povabilu in dodali pomemben delež pri celotnem 
programu in seveda tudi za poslušalce je bil njihov nastop 
izredno všečen. Oplotničani s Tinetom, hvala za vaš 
nastop. Sestav sicer nastopa po vsej Sloveniji, na vseh 
televizijah in je poznan in priznan po ohranjanju ljudskega 
blaga – slovenske narodne glasbe in Tinetovih avtorskih 
besedil in glasbe. Vedno smo veseli dobrih kritik in 
vzpodbudnih mnenj in tudi letos ni bilo drugače. Mnenja 
so bila, da je bil celoten program pesmi dobro izbran in za 
vsako uho.

Program so sestavljale ljubezenske pesmi, napitnice, 
vinske in še kakšne zvrsti. Ljubezen večna ustvarja vse, 
tudi duhovna ni manjkala Trubarjeva molitev, pa psalm 
Kjer je ljubezen /sprava/,  večno vprašanje vsakega 
ljubečega človeka je kako osrečiti drage osebe v svoji 
bližini. Mi to napravimo v pesmi in svojim damam, ki so 
hkrati tudi naše najzvestejše poslušalke smo poklonili 
pesem staro preko 200 let, njeno sporočilo pa velja za vse 

večne čase – to je bila skladba Ljubici. Skladatelj Pavle 
Kernjak je med zbori zapisan z najlepšimi črkami in v 
programu smo posegli po njegovih dve skladbah, ki sta kot 
dvojčici o pomladnih dneh – Pomlad in Mavrica. Seveda 
brez vasovanja ni šlo in to smo povedali v Vasovalcu, 
potem je sledil šopek ljudskih, ki prihajajo iz različnih 
slovenskih pokrajin, prikazali smo raznolikost melodike 
in bogastvo naših narečij. Duhovita misel pravi, da je 
ljubezen cesta, po kateri pamet in srce običajno ne vozita 
skupaj in v pesmi Sem zaljubljen bil je moral piko na i 
postaviti sam nebeški oče. Sprehodili smo se po Prekmurju 
in Koroški, selili smo se tudi na sončno Primorsko in 
zapeli pesem Rudija Bučarja – Zmeron moja, za zaključek 
koncertnega programa pa je zazvenela še pesem Vinček 
nas razveseli.

Hvala  vsem, ki ste nam namenili na odru čestitke: županu, 
KS Vojnik, Taščicam, KKD Ivan Šopar, predsedniku KUD F. 
Prešeren Tomu Gorenšku, cerkvenemu pevskemu zboru, 
zboru KUD Nova Cerkev, mešanemu komornemu zboru 
Društva upokojencev Vojnik, Oplotničanom s Tinetom, 
voditeljici Marijani Novak in naši cenjeni zborovodkinji 
Emiliji Kladnik Sorčan ter tehnični ekipi. In kot je zapisal 
France Cigan – duhovnik, pomemben glasbeni ustvarjalec, 
ustanovitelj številnih zborov »Dokler bomo peli, bomo 
obstali in če številne vezi, ki nas povezujejo, nismo kakor 
list, ki se je odtrgal z drevesa.« Naj se ne odtrga noben list 
ampak si želimo, da drevo dobi nove mlade poganjke, zato 
pa velja povabilo mladim, da se nam pridružijo.

KJE NAJDEM TE DEKLE?

ČUDOVIT VEČER MOŠKEGA 
ZBOROVSKEGA PETJA

Tekst: Franci Korošec, foto: Lea Sreš 

April je mesec, v katerem moški pevski zbor KUD France Prešeren vaje spremeni v pripoved in prikaz dela.
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FLORJANOVA MAŠA V NOVI CERKVI
 Tekst: Slavko Jezernik, foto: Boštjan Selčan

V petek, 4. maja 2018, je bila ob 
18. uri pri kapeli sv. Florjana pred 
gasilskim domom v Novi Cerkvi 
tradicionalna maša v čast sv. 
Florjanu, zavetniku gasilcev, ter 
preminulim in sedanjim gasilcem.
 
Mašo je daroval celjski škof msgr. dr. 
Stanislav Lipovšek, somaševali so 

mariborski nadškof metropolit msgr. 
Alojzij Cvikl, dekan Alojz Vicman 
in kaplan Gregor Majcen. V pridigi 
so se posebej zahvalil gasilcem za 
vsestransko, nesebično in takojšnjo 
pomoč ljudem v stiski. 
  
Maše so se poleg gasilcev in 
praporščakov domačega in sosednjih 

društev udeležili tudi številni občani. 
Za popestritev dogajanja je poskrbelo 
vreme (dež), ki je povzročilo selitev 
maše v domačo cerkev sv. Lenarta. Po 
maši je sledilo druženje udeležencev 
ob pogostitvi, ki so jo pripravili člani 
in članice PGD Nova Cerkev.

ZAHVALA ZA POMOČ
V prvih dneh novega leta je našo družino prizadela nesreča, ko so nam ognjeni zublji uničili gospodarsko poslopje. 
Brez hitre intervencije gasilcev PGD Frankolovo in sosednjih društev, ki so se spopadli z ognjem, in sosedov, ki so 
se nemudoma odzvali in pomagali pri reševanju premoženja, bi nastala še večja škoda. V dneh po požaru je pomoč 
v obliki pridnih rok, materiala in denarja prihajala z vseh strani. Z besedami ne znamo opisati hvaležnosti do vseh, 
ki ste pripomogli k obnovi objekta, zlasti pa gasilci, sosedje, sovaščani Lipe in Dola, ostali Frankolovčani, Občina 
Vojnik, Karitas Frankolovo, Krajevna skupnost Frankolovo, naši sorodniki in prijatelji. V slabem mesecu nam je s 
skupnimi močmi in dobro voljo uspelo »marof«  spet spraviti pod streho. Ne nazadnje nam je postreglo še toplo 
januarsko vreme. 

  

Kljub tej težki izkušnji nam je toplo pri srcu zaradi spoznanja, da v nesreči nismo ostali sami. Upamo in želimo, 
da se nihče ne bi nikoli znašel v podobnem položaju. Če pa nesreča vendarle pride, ima pripravljenost za pomoč 
in občutek, da je nekomu mar za sočloveka, neprecenljivo vrednost. Zato iskrena hvala vsem za kakršno koli 
nesebično pomoč! 

Družina Edija in Jožice Skaza iz Lipe, Frankolovo

Tradicionalna sveta maša v čast svetemu Florjanu
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V četrtek, 10. 5. 2018, je bilo 55 učencev 2. razreda 
OŠ Vojnik sprejetih med Mlade člane Rdečega križa 
Slovenije. Skupaj z razredničarkama so se zbrali v 
učilnici, kjer jih je pozdravila Mateja Fidler, mentorica RK 
na šoli. Devetošolki sta jim predstavili prijetno zgodbico 
o kužku in muci, ki živita v različnih okoljih, tako kot tudi 
otroci in odrasli, eni v revnejšem, drugi v bogatejšem. 
Sledil je pogovor s predsednico KO RK Vojnik o delu 
organizacije, pomoči, krvodajalstvu, medsebojni pomoči 
ipd. Učenci so bili veseli daril RK Slovenije in šole ter 
ponosni na svoje novo članstvo. 

Tekst in foto: Milena Jurgec 

Sprejem 
mladih članov 
RK v OŠ 
Vojnik 

01

Članice in člani pevskega zbora smo se letošnjo pevsko 
sezono odločili za izvedbo tridnevnih intenzivnih pevskih 
vaj. V zadnjem letu se nam je pridružilo še nekaj novih 
pevcev, tako da nas je zdaj že 25. Novi pevci bi se na ta 
način lažje vključili v pevski repertoar. Na pomoč nam je 
z veseljem priskočil Marjan Kajzba  z iskanjem primerne 
lokacije ter obljubo denarne pomoči.  V Lendavo smo se 
odpeljali 26. 2. 2018. S  pevskimi vajami smo bili pevci 
resnično zadovoljni. V tem času smo veliko naredili. 
Posvetili smo se učenju novih pesmi, utrjevali in dodobra 
obdelali prejšnji program. V torek smo izvedli  koncert.  
Hvala vsem, ki ste nam pomagali.
 

Tekst in foto: Marjan Čretnik  

Intenzivne 
pevske vaje 
MeK PZ DU 
Vojnik  

02

Tudi letos smo pripravili izobraževanje na temo »zimska 
rez vinske trte«. Povabili smo specialista za vinogradništvo 
Romana Štabuca iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda 
Maribor. V res zimskih razmerah smo se zbrali pred 
potomko stare trte in jo  s skupnimi močmi obrezali in 
prisluhnili strokovnim nasvetom.  Kot skrbni gospodar trte 
se je dogodka udeležil tudi gospodar trte, župan Občine 
Vojnik Branko Petre. Prikaz smo nadaljevali v vinogradu 
svojega člana Andreja Pogladiča v Rupah v Šmartnem v 
Rožni dolini. Izvedeli smo mnogo koristnih nasvetov za 
zelo pomembno opravilo, saj se ob zimski rezi določa, 
kakšno kakovost pridelka želimo v jeseni dobiti v klet. Ob 
tej priložnosti bi se zahvalil Andreju in njegovi družini, 
predavatelju in znanja željnim udeležencem.

Tekst in foto: Miran Kovač 

Vojniški 
vinogradniki 
se 
izobražujemo: 
zimska rez   

03

Člani DU  Vojnik smo  v Laškem praznovali kar tri 
praznike: dan žena, materinski dan in dan mučenikov. 
Ženskemu delu našega članstva je bila ta dan namenjena 
tudi vsa pozornost, od čestitk do cvetja. In prav je tako, 
vsaj si s svojim delom, skrbjo in ljubeznijo do bližnjih in 
daljnih to tudi zaslužijo. »Šefica« protokola Tatjana je vse 
skrbno pripravila. S svojim nastopom so nas razveselili 
osnovnošolci iz Jurkloštra, z violončelom Lara in ob kitari 
je zapela Nastja. Navdušili so  Kvartopirci. Skozi druženje 
sta nas  zabavala glasbenika Jure in Matej iz Nove Cerkve, 
bila sta tako kot mi, neutrudna.  

Tekst in foto: Marijan Kajzba 

V DU 
Vojnik smo 
praznovali 
dan žena 

04

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC
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V maju smo se odpravili na romanje na Gorenjsko. 
Invalidi imamo tako obliko druženja zelo radi. Domovina 
nam ponuja mnogo lepot, le videti jih je treba. Nekateri 
so bili prisotni pri sveti maši, drugi so se družili. Breme, 
ki ga vsak nosi s seboj, je takoj lažje, če ga delimo z 
ljudmi, ki nas razumejo. Odpravili smo se na Križno Goro 
nad Škofjo Loko. Vsi smo si bili enotni, da nam druženj 
manjka in nekateri te možnosti žal nimajo velikokrat. 
Veseli so, da jim pripravljamo tako obliko druženja in 
dobijo  priložnost, da gredo od doma ter pozabijo na skrbi 
in težave, ki jih tarejo. Izlet je bil le ena izmed dejavnosti, 
ki smo jih izvedli v tem letu. 

 
Tekst in foto: Dragica Mirnik 

Utrinek  iz 
MDDI Celje 

05

Tokrat smo mladi planinci iz Nove Cerkve izbrali gozdno 
in gričevnato pot v najstarejšem zdraviliškem kraju na 
Slovenskem. Pri jami Ledenici smo doživeli čudovito 
mojstrovino narave in sprejem predstavnice Turističnega 
društva Dobrna, gospe Štefke Oberstar. Po vzponu ob 
slapovih potočka Drenovec smo prispeli do čudovite jase 
pri domačiji Marovšek. Zadnji del poti je bil spust proti 
zaselku Zavrh, mimo cerkvice sv. Miklavža proti Dobrni. 
Hvala Mirku Blazinšku in Benu Podergajsu, ki nam dajeta 
zgled, kako užiti in znati varovati naravo v vsej lepoti. 
Planinci obeh podružničnih šol (Socke in Nove Cerkve) 
se že veselimo naslednjega pohoda.  

Tekst: Ida Grobelnik, Jolanda Klauški, foto: Damjana Ferlic 

Mladi
planinci po 
Anini poti 

06

PGD Nova Cerkev vsako leto na dan sv. Jožefa organizira 
kvartopirski turnir v igranju »šnopsa«. Letošnje prireditve, 
ki je potekala 19. 3. 2018 in je bila že 9. po vrsti, se je 
udeležilo 35 tekmovalcev. Tekmovanje sta vodila g. Andrej 
Ramšak in g. Bogdan Ogrizek, ki sta ob zaključku podelila 
tudi pokale. Rezultati tekmovanja: 1. mesto g. Vili Žibret 
iz Celja, 2. mesto g. Vlado Klinc iz Mislinje, 3. mesto g. 
Branko Majcen iz Polž. Srečni poraženec je bil g. Stane 
Fijavž iz Stranic. Tekmovanje je potekalo v veselem in 
sproščenem vzdušju. Vsem tekmovalcem čestitamo za 
dosežene rezultate in se jim zahvaljujemo za tako veliko 
udeležbo.   

Tekst: Slavko Jezernik, foto: Andrej Ramšak 

Deseto 
srečanje 
kvartopircev 
v Novi Cerkvi 
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Kljub poznemu prihodu pomladi nam je uspelo zbrati 
ogromno sadik zelišč in več kot trideset vrst suhih zelišč. 
Ogledali smo si tudi razne tinkture, likerje, sokove, sirupe, 
mila, peciva in slaščice. V gredi je bil prikaz zasaditve 
rastlin po principu dobrih sosedov na vrtu. Primer skupne 
zasaditve so pripravili v Vrtnarstvu Krašovec, tematske 
zasaditve za kuhinjo, odganjanje škodljivcev ipd. na Inštitutu 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, kmetija Vrhivšek pa se 
je predstavila s proizvodi iz industrijske konoplje in drugih 
zelišč. Zeliščarka Marjana Plajhner je na predavanju 3. 
aprila predstavila veliko vrst zelišč in njihovo uporabo. Mag. 
Nataša Ferant je v delavnici 4. aprila pokazala, kako zelišča 
razmnožujemo. V delavnici z mag. Alenko Zapušek smo 5. 
aprila spoznali, kako konopljo uporabljamo v kulinariki. 

Tekst: Marija Žerjav, foto: Lea Sreš

V Društvu 
podeželskih 
žena smo 
pripravile 
zeliščarsko 
razstavo

08
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Na velikonočni ponedeljek smo obeležili 164. obletnico 
rojstva Antona Bezenška. Turistično društvo Frankolovo 
je v spomin na velikega človeka organiziralo pohod po 
Tončkovi poti. Ob Bezenškovi rojstni hiši v Bezenškovem 
Bukovju so pohodnike pričakali učenci osnovne šole 
s Frankolovega, ki tudi nosi ime po njem, in pripravili 
kulturni program. S tem smo se poklonili človeku, ki 
je bil velik ne samo za naše kraje, temveč je kot oče 
slovenske in bolgarske stenografije pomemben tudi v 
svetu. 

Tekst in foto: Nina Križanec Rodica

Obeležitev 
Bezenškovega 
rojstva
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Na vetrovno sredo sta Mirko Krašovec in Janko Melanšek 
poskrbela, da je gnezdo za štorklje v Arclinu očiščeno 
in pripravljeno za nov zarod štorkelj.  Material, ki so ga 
štorklje nanosile lani, sta odstranila. Poleg naravnega 
materiala je bilo v gnezdu veliko plastičnih vrvic. 
Potrudimo se, odstranjujmo tudi te iz naravnega okolja. 
Novo gnezdo, osnovo zanj je naredil Mirko Krašovec, je 
iz vinogradniških vej, je lepo prepleteno in pritrjeno na 
betonski steber. Kako malo je treba, da človek pomaga 
naravi; le zavest in nekaj dela. Ko bo gnezdo naseljeno, 
bo vsak dan pritegnilo številne poglede in spremljali 
bomo naraščaj v njem. Hvala obema. 
 

Tekst in foto: Lea Sreš

Štorkljino 
gnezdo v 
Arclinu čaka 
na ptice
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Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar Vojnik je od 
28. marca do 5. aprila 2018, v sodelovanju z Društvom 
podeželskih žena Meta, pripravilo čudovito razstavo in 
raznolika predavanja. Povabili so  mag. Toneta Brecla iz 
Maribora, ki je pripravil razstavo fotografij z naslovom 
Narava od blizu – ali me poznaš?; Danico Bincl  z  
velikonočnimi aranžmaji, VDC Dobrna s pirhi in izdelki  iz 
gline ter Franja Luca, ki je pripravil križev pot iz različnih 
materialov. Na odprtju so zapele Taščice, prisotne sta 
pozdravila župan Branko Petre in Benedikt Podergajs. KKD 
je pripravilo tudi predavanje Mihe Kramlija z naslovom 
Radosti in pasti nove tehnologije.  

Tekst: Milena Jurgec, foto: Lea Sreš

Velikonočna 
razstava in 
predavanja
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V soboto, 14. aprila, smo skupaj s planinci železničarji 
prehodili 39. tradicionalni pohod Štampetov most. 
Nekoliko vznemirjeni, saj se večina že dolgo ni peljala 
z vlakom, smo pričakali Jožeta.  Vožnja z vlakom je bila 
prijetna in udobna. Muzejski vlak je nostalgično doživetje, 
ki doda spominom bisere zgodovinskega. Pohod smo 
začeli na Verdu in krenili proti Štampetovemu mostu, do 
točke TV-17, kjer je bila vojaška bolnica. Pot nas je dalje 
vodila čez Trebevnik do Pokojišča. Sledil je spust proti 
Borovnici, zavili smo še proti Laščam, k predzadnji točki. 
Spust v Borovnico, na železniško postajo, je bil za noge že 
utrujajoč, saj jim asfaltna podlaga nič kaj ne prija. Hvala 
vodnikom in društvu. Se vidimo naslednje leto, ko bo 40. 
pohod! Do takrat pa varen korak! 

Tekst: Zvonka Grum, foto: Franc Grum

Štampetov 
most

12
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Člani Krajevnega odbora RK Frankolovo smo se udeležili 
cvetličnega sejma na Frankolovem. Na sejmu smo 
predstavili svojo dejavnost in pridobivali nove člane. 
Vsem novim članom čestitamo za pravilno odločitev. Prav 
članstvo je za dobro delovanje humanitarne organizacije 
ključnega pomena. Vse ostale Frankolovčanke in 
Frankolovčane pa vabimo v svoje vrste, da bi skupaj z roko 
v roki pomagali vsem tistim, ki so naše pomoči v teh težkih 
časih resnično potrebni. Prosimo vas, da imate odprte oči 
za stiske sosedov, znancev, prijateljev in nam to sporočite 
na krajevno skupnost po telefonu ali osebno. Le tako bo 
organizacija zaživela, skrb za sočloveka pa bo postala del 
nas.  

Tekst: Marija Čretnik, foto: Lea Sreš

Predstavitev 
KO RK 
Frankolovo 
v domačem 
kraju
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April nekateri imenujejo kar mesec čistilnih akcij, saj 
potekajo širom dežele. Vsako leto se tudi zaposleni in 
stanovalci Špesovega doma zberemo in uredimo ter 
očistimo svojo okolico. Bilo je že pošteno toplo, ko smo se 
v zgodnjih popoldanskih urah zbrali, si porazdelili naloge 
in se z vso vnemo lotili vsak svojega opravila; od čiščenja 
asfaltnih površin, zelenic, obrezovanja drevja do zasaditve 
gredic. Kaj kmalu smo napolnili zabojnik, predviden za 
odpad, in se po končanem delu zadovoljni zbrali v senci 
kozolca ter se odžejali in okrepčali z dobrotami, ki so nam 
jih pripravili v kuhinji. Čistilna akcija za nas ne pomeni 
samo čiščenja, ampak tudi druženje zaposlenih med sabo 
ter s stanovalci, ki se takšnih druženj z veseljem udeležijo. 

Tekst in foto: Elči Gregorc

Čistilna akcija 
v Špesovem 
domu
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Knjižnica Vojnik, društvo Izvir in Občina Vojnik smo 
organizirali in izvedli predavanje oziroma, bolje rečeno, 
poročilo z zadnje letošnje odprave na žrtvenik sveta, kjer živi 
zatirano ljudstvo Nuba (devetindevetdeset afriških črnskih 
plemen). Predstavitev je bila podprta z multivizijo in videli 
smo, kaj se dogaja v Sudanu, kjer žive ljudstvo Nuba. Ob 
vseh političnih pretresih in humanitarnih katastrofah je to 
ljudstvo prizadela še gobavost. Tomo in njegova žena Bojana 
sta spregovorila o krutem življenju Nub, ki ga je skoraj dve 
desetletji oblega in preganja sudanska vojska, a vendar to 
ljudstvo ohranja veselje do življenja in empatijo do sočloveka. 
Za pripravljenost in sodelovanje bi se radi zahvalili Tomu in 
Bojani Križnar za izjemno predavanje in lep večer. 

Tekst: Mila Kočevar, Betka Hutinski, foto: Betka Hutinski

Tomo in 
Bojana 
Križnar med 
nami
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V soboto, 7. aprila 2018, na državnem prvenstvu  
veteranov v streljanju z zračnim orožjem v Ljubljani, je 
bila najuspešnejša Saška Nerat, saj je osvojila 2. mesto v 
kategoriji veteranke nad 40 do 50 let, kar je čudovit uspeh. 
Moški del je bil malo manj uspešen, ampak izkušnja je bila 
čudovita. Saški iskreno čestitamo in se zahvaljujemo njeni 
družini, ki jo pri strelstvu podpira. Je tudi lastnica naziva 
»mojstrica streljanja« in ima še cel kup priznanj in medalj. 
Rečemo lahko, da nam je v ponos in spodbudo, da tudi 
mi poprimemo na treningih. Čestitamo tudi moškemu 
delu ekipe za trud in požrtvovalnost, verjamemo, da bodo 
rezultati naslednje leto še boljši. Vabimo, da se včlanite v 
društvo, kjer nas najdete ob ponedeljkih od 18.00 do 19.30.
 

Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar

Saška Narat 
viceprvakinja 
na državnem 
prvenstvu 
veteranov
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NAJUSPEŠNEJŠI 
DEVETOŠOLCI

OŠ VOJNIK
Uredila: Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Matjaž Jambriško 

ANDRAŽ 
HRIBERNIK
Živim v Arclinu. V osnovni šoli sem 
imel vsako leto odličen uspeh ter sem 
sodeloval na tekmovanjih iz astronomije, 
matematike, fizike, logike, kemije ter 
angleščine, na katerih sem osvojil kar 
nekaj priznanj, predvsem po zaslugi 
odličnih mentorjev. Zelo me zanima 
naravoslovje, zato sem se odločil 
za nadaljnje šolanje na tehničnem 
programu Gimnazije Lava. V spominu mi 
bodo ostali tudi dobri prijatelji, s katerimi 
mi ni bilo nikoli dolgčas.

LANA 
APOTEKAR
Vseh devet let  je minilo, kot bi mignil. Za 
nadaljnje šolanje sem si izbrala športni 
oddelek na I. gimnaziji v Celju, saj že od 3. 
leta treniram hip hop in mi bodo možnosti 
šolanja na tej šoli omogočile usklajevanje 
treningov in šole. Hvala vsem sošolcem 
za nepozabne trenutke! Bili smo razred, ki 
je bil poznan po sreči, smehu in veselju. 
Vse bom zelo pogrešala!

AVA 
BOŠTJANČIČ
Mojih devet let je bilo neverjetnih, 
polno zabave in učenja. Imam srečo, da 
sem vedno imela možnost sodelovati 
pri ustvarjanju boljšega vzdušja v šoli, 
kar je vedno lahko uspelo z našo super 
generacijo. Pogrešali se bomo vsi, a je 
treba začeti novo poglavje, ki ga vsi na 
skrivaj nestrpno pričakujemo.

Znanje je zaklad, 
ki venomer spremlja 
svojega lastnika. 

Kitajski pregovor
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LARA 
VOZLIČ
Sem nasmejano in zgovorno dekle. V 
prostem času se rada družim s prijatelji in 
družino, uživam tudi v sprehodih v naravi, 
predvsem pa rada ustvarjam. Vpisala sem 
se na GCC – likovna smer, kjer bom svoje 
likovno znanje lahko poglobila. Osnovno 
šolo pa si bom zapomnila po zakon 
sošolcih in sošolkah. Vsem pa želim, da se 
jim uresničijo zastavljeni cilji.

PIA 
ŽALAR
Sem športnica, prijazna, velikokrat 
nasmejana, rada pomagam drugim in 
hvaležna oseba. Osnovna šola mi bo 
ostala v lepem spominu. Šolanje bom 
nadaljevala na 1. gimnaziji v Celju, smer 

klasična gimnazija.

URH
ČEPERLIN 
Prihajam iz Hrenove. V prostem času rad 
igram kitaro ter kolesarim. Redno sem 
se udeleževal tekmovanj ter osvojil tudi 
nekaj priznanj iz znanja matematike, 
fizike in astronomije. Na osnovni šoli sem 
preživel veliko lepih trenutkov s svojimi 
sošolci, s katerimi smo postali dobri 
prijatelji. Šolanje želim nadaljevati na 
tehniški Gimnaziji Lava.

LUKA
RAVNAK 
Živim v Škofji vasi. Že 5 let redno treniram 
rokomet v Celju, v svojem prostem 
času pa se rad družim s prijatelji in 
se ukvarjam z različnimi športi. Svoje 
šolanje bom nadaljeval na Srednji šoli 
za strojništvo, mehatroniko in medije, in 
sicer smer strojni tehnik, ker me to veseli 
in menim, da bo imelo strojništvo velik 
vpliv v prihodnosti. Osnovna šola mi bo 
vedno ostala v dobrem spominu zaradi 
neprestanega smeha in dobrih prijateljev.

ERIK 
SENEGAČNIK
Sem preprost fant, ki prihaja iz Vojnika. 
Treniram rokomet pri RK Celje Pivovarna 
Laško že 5. sezono. Ob prostem času pa 
rad igram košarko in nogomet. Zelo rad 
tudi tečem. V šolo sem hodil rad, saj sem 
vedel, da se bom vsak dan srečal z mojimi 
sošolci, s katerimi smo spletli že poštene 
prijateljske vezi. Skozi vsa leta mi je šlo v 
šoli odlično, saj sem se rad učil. Z novimi 
izzivi se bom soočal na I. Gimnaziji v Celju 
(športni oddelek).

NIKO
ARMIČ
Prihajam iz Lemberga pri Novi Cerkvi. 
Ukvarjam se predvsem z glasbo, kajti 
igram diatonično harmoniko, s katero 
se udeležujem različnih državnih in 
mednarodnih tekmovanj, na katerih 
dosegam lepe rezultate. Poleg harmonike 
igram tudi bariton in druge instrumente. 
Dokončal sem nižjo glasbeno šolo. 
Ustanovil bi rad tudi svoj ansambel. Vpisal 
sem se na Gimnazijo Celje – Center, smer 
predšolska vzgoja. Po končani srednji šoli 
bi rad šel študirat glasbo.
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ANA TURK
Vsa osnovnošolska leta sem bila odlična 
učenka. Udeležila sem se različnih 
tekmovanj, kjer sem med drugim osvojila 
tudi zlato ter dve srebrni priznanji iz 
logike, dve srebrni priznanji iz matematike 
in srebrno Cankarjevo priznanje. Več let 
mi je bila dodeljena odgovornost, da 
sem vodila razredno skupnost in s tem 
pridobila veliko izkušenj. Osnovno šolo 
bom ohranila v lepem spominu, zato se 
bom s težkim srcem odpravila novim 
življenjskim ciljem naproti. Kljub temu se 
šolanja na Gimnaziji Slovenske Konjice 
zelo veselim.

EVA BRECEL
Vsa osnovnošolska leta sem bila 
odlična učenka. S pomočjo sošolcev 
sem organizirala plese, sodelovala na 
prireditvah in ostalih šolskih dejavnostih. 
Prepevala sem v zboru. Rada berem 
knjige in osvojila sem zlato bralno 
značko. Ker rada ustvarjam, sem dejavno 
sodelovala pri pripravi scen za prireditve 
in pri tem neizmerno uživala. Svojo 
pot bom nadaljevala na Srednji šoli za 
gradbeništvo v Celju. 

NIKA ŠPINDLER
Vsa leta osnovne šole sem bila odlična, 
poleg tega sem se rada udeleževala 
različnih športnih tekmovanj in vsa 
osnovnošolska leta prepevala v šolskem 
pevskem zboru. Rada rišem, zato sem 
tudi večkrat pomagala pri pripravi scen za 
različne proslave in prireditve. Že sedem 
let obiskujem glasbeno šolo Goličnik v 
Velenju, kjer se učim igranja harmonike, 
s katero sem nastopala na šolskih in 
obšolskih prireditvah. V prostem času 
se rada ukvarjam s športom, poslušam 
glasbo, fotografiram in hodim v hribe. 
Šolanje bom nadaljevala na Šolskem 
centru Celje, na Gimnaziji Lava.

ANITA OČKO
Skozi celotno osnovnošolsko obdobje 
sem se udeleževala različnih tekmovanj. 
Najbolj ponosna pa sem na osvojeni 
srebrni priznanji iz fizike in slovenščine. 
Sodelovala sem pri slovenski, angleški 
in nemški bralni znački. Vseh devet let 
sem prepevala v pevskem zboru ter 
se udeleževala kulturnih prireditev. V 
prostem času rada berem ter se ukvarjam 
z živalmi. Opravila sem nižjo glasbeno 
šolo, igram klavir in sintesajzer. Vpisala 
sem se na Srednjo šolo za gradbeništvo 
in varovanje okolja na Šolskem centru 
Celje, smer okoljevarstveni tehnik, saj 
svoj čas rada preživljam v naravi.

SAŠA SITAR
Vsa osnovnošolska leta sem bila odlična 
učenka. Prepevala sem v pevskem zboru 
ter dejavno sodelovala pri pripravi scen za 
različne šolske prireditve. V prostem času 
rada poslušam glasbo in berem. Osvojila 
sem bronasto priznanje iz angleščine in 
zlato bralno značko. V spominu mi bodo 
za vedno ostale sošolke in sošolci, s 
katerimi smo preživeli devet nepozabnih 
let. Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji 
Celje - Center.

OŠ ANTONA 
BEZENŠKA 
FRANKOLOVO
Uredila: Petra Jager Čakš
Foto: Branko Dragar

Človekova 
suverenost je v 

znanju. 

Francis Bacon
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Malček bralček je bralna značka za 
predšolske otroke, ki jo v Knjižnici 
Vojnik pripravljamo že 17. leto. 
Veseli nas, da je za nami še eno 
uspešno leto skupnega sodelovanja, 
saj je letos bralno priznanje osvojilo 
490 otrok. Za osvojitev priznanja je 
vsak otrok moral prebrati vsaj tri 
pravljice.
 
Ob zaključku bralne značke smo 
za svoje najmlajše bralce pripravili 
predstavo z naslovom Indijanci v 
deželi miru, ki jo je izvedlo gledališče 
Smejček. Želeli bi se zahvaliti Urbanu 
Podergajsu, upravitelju telovadnice, 
za profesionalno pripravljen gledališki 
ambient v šolski telovadnici, 

vzgojiteljicam in vzgojiteljem vrtcev 
Mavrica, Danijelov levček in skupini 
iz vrtca Montessori za spodbujanje 
branja in sodelovanja s Knjižnico 
Vojnik ter Občini Vojnik pri realizaciji 
prireditev in dogodkov v sklopu 
Knjižnice Vojnik.   
Ne nazadnje pa gre zahvala vsem 
najmlajšim bralcem in njihovim 
staršem za vztrajanje pri branju. Ob 
tako velikem številu mladih bralcev se 
je ponovno izkazalo, da ima knjiga še 
vedno velik pomen na poti otrokovega 
odraščanja. Male in velike bralce 
vljudno vabimo, da se malčku bralčku 
pridružite tudi v naslednjem šolskem 
letu in se že veselimo sodelovanja tudi 
v prihodnje.

MLADI BRALCI

ZAKLJUČEK MALČKA BRALČKA 
KNJIŽNICE VOJNIK 

Tekst in foto: Betka Hutinski

Mavrični planinčki Vrtca Mavrica 
Vojnik smo se v maju podali na 
zaključni pohod. Z avtobusom smo 
se odpeljali na Roglo in nato peš 
naprej do Lovrenških jezer.
 
Na višini okoli 1500 metrov nad 
morjem nas je pričakalo prijetno 
hladno jutro. Po prvih korakih smo se 
že pošteno zagreli. Pot nas je vodila 
po gozdu, po zmerno položni poti, 
polni korenin in naravnih ovir, ki smo 
jih uspešno premagali. Zadnji del poti 

do Lovrenških jezer smo se povzpeli 
po lesenih stopnicah. Na cilju nas 
je pričakal lesen razgledni stolp, iz 
katerega se nam je odpiral pogled na 
nizke borovce, ki so skrbno skrivali 
majhna jezerca. Po leseni potki smo 
se podali na iskanje jezer, kjer smo jih 
našteli kar devet. 

Po malici smo se po krožni poti podali 
nazaj do Rogle. Spremljalo nas je 
spremenljivo vreme in Roglo smo 
doživeli v vsej svoji lepoti – sončno, 

vetrovno, megleno, oblačno ipd. – 
takšno, kot je pač vreme v planinah.    
Otroci so na koncu prejeli spominske 
medalje, saj so celo leto pridno hodili 
in pridobivali potrebno kondicijo 
za premagovanje daljših razdalj. Za 
domačo nalogo so dobili, da tudi svoje 
starše povabijo na Lovrenška jezera in 
jim razkažejo, kar so videli, doživeli, 
začutili … Preživeli smo nepozaben 
dan. Hvala, Mavrični planinčki – bili 
ste čudoviti! 

VRTEC MAVRICA VOJNIK

MAVRIČNI PLANINČKI NA 
LOVRENŠKIH JEZERIH

Tekst: Martina Ošlak, foto: Loti Žlaus

Ob zaključku bralne značke smo za svoje 
najmlajše bralce pripravili predstavo z 
naslovom Indijanci v deželi miru.
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V iztekajočem se šolskem letu 
so učenci in učenke naše šole 
nizali številne šolske uspehe, tkali 
prijateljske vezi, bili vključeni v 
mnoge dejavnosti v šoli in izven nje. 
V mesecu aprilu je bilo mnogo truda 
vloženega v izpeljavo dobrodelnega 
koncerta, v maju so se predstavili 
vsi pevski zbori šole, katerih število 
predstavlja posebno obogatitev na 
področju razvoja pevske kulture.
 
Praznik zborovskega petja in 
druženja devetih vokalnih skupin 
OŠ Vojnik Zapoj z menoj 
Tradicionalno srečanje pevcev, ki 
prepevajo v zborih OŠ Vojnik in njenih 
podružnic, bi lahko poimenovali 
tudi praznik petja. Praznik, ki vsako 
pomlad v Novi Cerkvi združi mlade 
glasove in njihove zborovodkinje, 
ki skozi šolsko leto spletajo niti 
prijateljstva, gojijo ljubezen do lepega 
petja, prepevajo ljudske, umetne in 
zabavne pesmi in bogatijo naš prostor s 
svojimi nastopi na prireditvah. 
Ravnateljica Olga Kovač, ki tudi sama 

sodeluje v ženskem pevskem zboru OŠ 
Vojnik, je v svojem nagovoru izrazila 
zadovoljstvo in poudarila: »Letos je na 
naši šoli dejavnih kar devet vokalnih 
sestavov, v katerih sodeluje 290 
pevcev. Na to smo izjemno ponosni 
in hkrati veseli, da naši otroci radi 
pojejo. Naše zborovodkinje pa so tiste, 
ki so vedno znova iskale poti, da smo 
jim pevci sledili. Hvaležni smo jim za 
njihov čas in energijo, ki so jo delile z 
nami.« 

Na odru so se predstavili zborčki vseh 
treh podružničnih šol, trije zborčki, ki 
jih obiskujejo učenci razredne stopnje, 
zapel je tudi mladinski pevski zbor, 
s petjem so se predstavili simpatični 
fantje fantovske vokalne skupine 
in pevski sestav zaposlenih na OŠ 
Vojnik. Raznolike pesmi, ubrano petje, 
instrumentalne spremljave, inovativni 
pristopi zborovodkinj so poslušalcem 
v dvorani pričarali čudovit večer. O 
delu z mladimi pevci je razmišljala 
Emilija Kladnik Sorčan: »Mentorice 
si prizadevamo predvsem vzbujati 

veselje do petja, ki bi lahko nekoč v 
prihodnosti dalo bogate sadove tako 
za življenje kot za obstoj zborovske 
tradicije. Če nam skozi devet let 
osnovnega šolanja uspe privzgojiti 
otroku odgovornost in temeljno pevsko 
znanje, smo dosegle zastavljeni cilj. 
Naše delo ima še druge razsežnosti – 
skozi preprosto, a umetniško vredno 
izražanje skupaj bogatimo svoja 
življenja.« 
  
Večer, ki je nastal kot plod dobrega 
sodelovanja, spodbudnega dela z 
mladimi pevci pod taktirko mentoric, 
Emilije Kladnik Sorčan, Sabine 
Penič, Klavdije Winder Pantner, 
Suzane Jelenski Napotnik in Jelke 
Kralj, se je zaključil s hvaležnostjo ter 
zavedanjem, da je zadovoljstvo imeti 
na šoli tako veliko število pevcev, ki 
kljub natrpanemu urniku, razvejanosti 
šolskega okoliša in mnogim prevozom 
z veseljem sodelujejo v pevskih zborih, 
ter toliko staršev in poslušalcev, ki z 
obiski prireditev otroke spodbujajo.
 

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

PESEM IN DOBRODELNOST
Z ROKO V ROKI 

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Edi Fidler, Matjaž Jambriško

Zapoj z menoj 

Dobrodelni koncert Spet na naši šoli
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Pohod na Strnadov travnik
V soboto, 12. 5. 2018, smo se planinci in mlajši otroški 
pevski zbor, skupaj s še drugimi pohodniki, podali na 
Strnadov travnik. Pohod, ki ga že vrsto let organizira 
Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik Dobrna, je 
vodil Grega Knaus. Sonce je neusmiljeno pripekalo, mi 
pa smo dve uri junaško grizli v hrib. Še dobro, da so nam 
prijazni organizatorji na vrhu pripravili odličen golaž in 
osvežilne napitke. V zameno smo jim pripravili kratek 
kulturni program, v katerem smo se spomnili, da svoboda 
ni nekaj samoumevnega in da so naši dedje svobodo zase 
in za nas izborili v junaškem boju. Ostalo nam je še nekaj 
časa za igro, nato pa smo se začeli zaskrbljeno ozirati 
po oblakih, ki so se z vseh strani zgrinjali nad Celjsko 
kotlino. Ob dogovorjeni uri smo se vrnili v dolino in za las 
prehiteli prve kaplje. Vsi udeleženci pohoda so se izkazali 
kot odlični pohodniki, za kar jim čestitam.
 
Svetovni dan Zemlje
Svetovni dan Zemlje obeležujemo vsako leto 22. aprila. 
Na ta dan se povsod odvijajo dogodki za ozaveščanje 

varovanja okolja na Zemlji. Tudi na Osnovni šoli Antona 
Bezenška Frankolovo smo učenci poglabljali svoje 
zavedanje o pomembnosti svojega planeta in skrbi zanj. 
Na to temo smo imeli 26. aprila 2018 tehnični dan. Iz 
odpadnega materiala, ki smo ga prinesli od doma, smo 
izdelovali različne družabne igre. Izdelali smo tvister, 
mikado, človek ne jezi se, damo … Za vse izdelke smo 
se zelo potrudili in mislim, da si bomo tehnični dan vsi 
dobro zapomnili. 

Projekt Varno na kolesu 
Tudi v letošnjem šolskem letu so učenci 5. razreda 
sodelovali v projektu Varno na kolesu. S pomočjo 
projekta so opazovali varne in nevarne poti v okolici 
šole. Nato so izdelali kratek film, ki si ga lahko ogledate 
na šolski spletni strani Osnovne šole Antona Bezenška 
Frankolovo. Svoje znanje prometnih pravil za kolesarje so 
še dodatno poglobili med izdelovanjem didaktične igre »s 
kolesom po svetu«. Trud se jim je obrestoval, saj so izmed 
23 šol v savinjsko-koroški regiji dosegli odlično 3. mesto. 
Petošolcem čestitamo. 

OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 
IN ČISTI NARAVI 

 Tekst: Iztok Miglič, Daša Senegačnik, Monika Nataša Krajnc, foto: Iztok Miglič, Neli Burnik

Dobrodelna prireditev Spet na naši šoli  
Maša Stropnik, predsednica šolskega sklada ter tista, ki 
je organizirala dobrodelni koncert, je o uspešno izpeljani 
prireditvi in o poslanstvu šole ter šolskega sklada povedala: 
»Na šoli si želimo, da bi bili vsi zadovoljni, nasmejani in 
srečni. Želimo, da bi po šolskih hodnikih vedno videvali le 
otroške nasmehe in iskre v njihovih očeh. A zaradi takih in 
drugačnih finančnih stisk to vselej ni mogoče. Tem otrokom 
pomaga Šolski sklad OŠ Vojnik, ki se je zato odločil, da 
še tretjič ponovi dobrodelno prireditev Spet na naši šoli. 
Prireditev, koncert ansamblov, pevcev in plesalcev, je 
potekala 19. 4. 2018 v telovadnici šole. Odziv obiskovalcev 
je bil presenetljiv. Znova se je pokazalo, da dobrodelnost še 

kako živi, da v Vojniku znamo stopiti skupaj, si prisluhniti 
in priskočiti na pomoč. Z veseljem javnosti sporočam, da 
smo z dobrodelnim koncertom za naše otroke zbrali kar 
9.880,00 EUR. Z nakupom vstopnic in prostovoljnimi 
prispevki bomo pomagali tistim otrokom ter njihovim 
staršem, ki so v finančni stiski. Resnično si ne želimo, da 
bi kdo manjkal na zaključni ekskurziji, taboru, tehniškem, 
naravoslovnem ali športnem dnevu, v šoli v naravi ali da 
kdo ne bi imel šolskih potrebščin. 
Iz srca hvala vsem obiskovalcem, nastopajočim, 
donatorjem, kolektivu OŠ Vojnik, Občini Vojnik in vsem, ki 
ste kakor koli pripomogli k temu, da je četrtkov večer Spet 
na naši šoli uspel v vsej svoji veličini.«

Vsi udeleženci pohoda so se izkazali kot odlični pohodniki.
Tudi na Osnovni šoli Antona Bezenška Frankolovo smo učenci poglabljali 
svoje zavedanje o pomembnosti svojega planeta in skrbi zanj .
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V Vrtcu Danijelov levček načrtujemo dejavnosti glede 
na letne čase, interese in pobude otrok, predvsem 
pa v svoje vsakodnevno delo vpletamo praznovanje 
različnih cerkvenih in drugih praznikov. Praznujemo 
rojstne in godovne dneve otrok tako, da otrokom 
predstavimo oz. na kratko opišemo njihovega 
zavetnika.
 
V sodelovanju z gasilci PGD Vojnik in njihovo članico 
Petro Zupanc, ki je hkrati tudi mamica našega otroka, 
smo se odločili, da otrokom predstavimo njihovega 
zavetnika sv. Florjana, ki je godoval ravno v teh dneh
(4. maja). 
Tako smo 7. maja vzgojiteljice otrokom preko zgodbe in 
fotografije predstavile sv. Florjana, Petra Zupanc pa jim je 
v našem skupnem prostoru pokazala in predstavila veliko 
gasilske opreme, ki jo gasilci uporabljajo pri svojem 
delu. Otroci so si lahko oblekli gasilsko obleko, nataknili 
škornje in čelado, preizkusili, kako utripajo lučke na 
njihovem »prometnem loparčku«, poskušali so sklopiti 
cev na ročnik in še mnogo več. Sv. Florjana in gasilski grb 
so si ogledali tudi na njihovem praporu, nato pa so ga 
najstarejši otroci skušali narediti v pomanjšani izvedbi. 
Otroci so bili nad predstavitvijo navdušeni. 

Naslednji dan, 8. maja, je v vrtcu sledila izvedba 
evakuacijske vaje. Na hodniku se je oglasil požarni 
alarm in slišati je bilo: »Gori!« Otroci so se prestrašeni 
spogledali, vzgojiteljice pa smo jih hitro zbrale in kar v 
copatih odpeljale po požarnih stopnicah »na varno« pred 
vrtec, kjer so nas že čakali gasilci s poveljniškim vozilom 
(PV-1) in gasilskim vozilom cisterno (GVC 16/25). Sama 
hoja po požarnih stopnicah je bila za marsikatere otroke 
nenavadna, a je bilo lažje, če so lahko po njih prišli do 
gasilcev. Pripravili so nam vajo zbijanja tarče z vedrovko 
in nam tako prikazali vajo gasilske mladine. Ogledali smo 
si lahko njihovo opremo v obeh avtomobilih, nazadnje 
pa so nas tudi prijetno osvežili s pršenjem vode iz hitre 
cevi ter nam tako omogočili, da smo lahko videli mavrico. 
Tudi prisotnim članom PGD Vojnik je bilo v veselje, da so 
lahko predstavili svoje delo in opremo najmlajšim ter jim 
s tem pričarali veselje in iskrice v očeh ter omogočili, da 
so lahko poškropili vzgojiteljice z vodo.                                                                                                   
 
Za sodelovanje in pomoč pri izvedbi evakuacijske vaje se 
PGD Vojnik lepo zahvaljujemo in se veselimo ponovnega 
sodelovanja. 

VRTEC DANIJELOV LEVČEK VOJNIK

FLORJANOVO
(EVAKUACIJSKA VAJA) V VRTCU 

Tekst: Erika Jus in Petra Zupanc, foto: Erika Jus

Predstavitev gasilske opreme

Gasilski dan v vrtcu

Članom PGD Vojnik je bilo v veselje, da so lahko predstavili svoje delo.
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Devetošolec Andraž Hribernik je v zadnjem obdobju 
namenil veliko prostega časa pripravam na državno 
tekmovanje iz astronomije. Kljub temu je žel uspehe 
tudi na drugih tekmovanjih; med drugimi je prejel 
zlato Dominkovo priznanje na državnem tekmovanju 
iz znanja astronomije, kjer je dosegel 1. mesto v 
državi in dobil 1. nagrado, zlato Vegovo priznanje na 
državnem tekmovanju iz znanja matematike, kjer je 
dosegel 4. mesto in tudi dobil pohvalo, ter srebrno 
Stefanovo priznanje na državnem tekmovanju iz 
znanja fizike, lani pa zlato Stefanovo priznanje. 
Z doseženim 1. mestom in 1. nagrado na državnem 
tekmovanju iz astronomije se je uvrstil na 25. 
sanktpeterburško astronomsko olimpijado, kjer je v 
lanskem in predlanskem šolskem letu dosegel bronasti 
medalji. 

O poti do uvrstitve na to prestižno olimpijado 
Astronomija ga je zanimala že na razredni stopnji, kjer si je 
v šolski knjižnici mnogokrat izposodil knjige s to tematiko. 
Skrivnostni, obširni svet, kjer je veliko možnosti za nova 
odkritja in raziskave, za kar je potrebna dodatna oprema, 
je privlačil tudi Andraževega dedka in strica Lovra, s 
katerima je pogovor mnogokrat tekel o tej temi. Zagotovo 
so bile prve izkušnje in vedoželjnost dobra podlaga za 
dodatno pridobivanje novih znanj. 
Z mentorico Tatjano Hedžet sta poglabljala teme o 
astronomiji in se ob različnih nalogah ob dodatni literaturi 
pripravljala na tekmovanje. Uspešen rezultat na šolskem 
tekmovanju je omogočil uvrstitev na državno tekmovanje, 
kjer je s svojim znanjem dosegel uvrstitev na 25. 
sanktpeterburško olimpijado in se uvrstil med pohvaljene 
učence. 
  
Mentorica Tatjana Hedžet z žarom pripoveduje o 
Andraževem zanimanju za astronomijo in pove, da je že v 
7. razredu zelo izstopal v naravoslovnih znanjih, zanimali 
so ga pojavi v naravi, vedno je bil pripravljen na pouk 
in z resnostjo in natančnostjo pristopal k delu. Njegove 
rešitve so bile preproste, poiskal je lahke, razumljive poti. 
Z izrednim občutkom je svoje znanje prenašal tudi na 
mlajše, saj je vodil naravoslovne delavnice. V priprave 
na tekmovanje je vložil veliko dodatnega dela. Včasih je 
zaradi priprav njegov šolski dan trajal tudi do 17.00. V tem 
času je raziskoval in poglabljal svoja znanja iz astronomije 
in fizike, eksperimentiral, reševal zahtevnejše naloge. V to 
priznanje je vložil veliko truda, časa, pridobil mnogo novih 
znanj. »Vedela sem, da mu bo uspelo.

Najbolj vesela sem, da na področju astronomije obvlada 
znanja bolje kot jaz. Na to sem ponosna.« 
  
Obisk zvezdnega mesta in Moskve v mesecu marcu 2018 
Na podlagi rezultatov je Andraž obiskal vesoljsko 
središče – Center za pripravo kozmonavtov CPK Jurija A. 
Gagarina, kjer je skupaj z drugimi šolarji bival v sanatoriju 
Zvezdnega mesta in si ogledal prave simulatorje, kopije 
modulov vesoljskih postaj Mirin MVP, centrifugo, 
kabinet prvega vesoljca Jurija Gagarina in se udeležili 
izobraževanj. Dva dni pa so preživeli tudi v Moskvi, 
kjer so si ogledali glavne znamenitost in obiskali alejo 
kozmonavtov. Obisk Zvezdnega mesta je bil posebno 
doživetje, kot udeleženec izobraževanja je tudi tam Andraž 
pridobil raznovrstna znanja iz kozmonavtike/astronavtike, 
astronomije, fizike, ruščine, ruske kulture in zgodovine. 

ANDRAŽ HRIBERNIK

UDELEŽENEC 25. 
SANKTPETERBURŠKE OLIMPIJADE 

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Tatjana Hedžet
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Urška Majhenič je 23. letnica, ki 
prihaja iz Vojnika. Meseca marca 
je odprla nov frizerski salon v 
Vojniku, Frizerski studio Top 
Style. Salon najdemo na naslovu 
Prušnikova ulica 12. Natančneje je 
to v prostorih ŠVIC Vojnik. S trdim 
delom si je ustvarila nekaj čisto 
svojega, na kar je zelo ponosna, 
saj tukaj očitno velja rek, brez 
muje se še čevelj ne obuje. 

 

Želja že od malih nog 

Urška si je že od malih nog želela 
postati frizerka in se je velikokrat 
igrala s pričeskami, saj sta tudi 
obe njeni babici istega poklica. Po 
osnovni šoli, ki jo je obiskovala v 
Vojniku, se je vpisala na frizersko 
šolo v Celju. V šoli je vedno 
sodelovala pri vseh projektih, kot so 
modne revije, ličenje na snemanjih 
v sodelovanju z medijsko šolo v 
Celju itd. Največ izkušenj je Urška 
pridobila z rednim obiskovanjem 
prakse ter kasneje z delom v 
frizerskih salonih. Tudi kilometrine 
pri frizerskih seminarjih ji ne 

manjka, saj jih redno obiskuje, tako 
v Sloveniji in kot v tujini. Nazadnje 
je maja obiskala seminar striženja in 
oblikovanja brad v Zagrebu. Vedno 
se jih rada udeleži, saj tam spozna 
ogromno novih ljudi v frizerski 
panogi, vsak ima nekaj svojih 
izkušenj in vedno je lepo združiti 
ideje vseh na eno mesto, pravi. V 
drugem letniku je bila izbrana med 
10 najboljših za sodelovanje preko 
projekta Leonardo da Vinci in je za 
štirinajst dni odšla v Francijo v kraj 
Clermont-Ferrand. 

 

Frizerski salon 

Za odprtje frizerskega salona se 
je torej odločila polna izkušenj in 
znanja ter preudarnih odločitev. 
Povedala je, da je morala izpustiti 
marsikatero zabavo, za razliko od 
drugih 20-letnikov, ki so »žurali«, 
sama je raje delala in pridno 
nabirala izkušnje, da ji je uspela 
pot do sem, vendar se je izplačalo. 
Frizerski studio Top Style nudi 
veliko vrsto frizerskih storitev 
kot tudi ličenje. Njene stranke so 

mladi, starejši, kot tudi najmlajši 
otroci. Cene storitev v salonu so 
zelo prijazne strankam, tako da so 
vsakemu dostopne, saj rada poskrbi 
za vsako stranko. Tudi za parkirno 
mesto je poskrbljeno. Delovni čas 
ima po dogovoru s stranko ali po 
telefonu (031 660 085) ali pa na 
Facebooku, kjer ima svojo stran pod 
imenom Frizerski studio Top Style. 
Tam si lahko ogledate kopico slik 
in videov ter vse, kar vas zanima 
v zvezi z njo in njenim salonom. V 
marketing kot tudi v vodenje salona 
vloži veliko truda in s tem ogromno 
dela ter premišljanja.

 

Mlada podjetnica 

Urška je zelo preudarna mlada 
podjetnica, ki je tudi zelo prijazna, 
nasmejana in pozitivna oseba. Zelo 
uživa v svojem delu, kar se vidi 
po rezultatih, saj je res odlična 
frizerka. Poleg službe se rada druži 
s prijatelji, družino in partnerjem. 
Obožuje morje, kjer se odklopi od 
vsakdanjih skrbi in preprosto uživa 
svoj čas. Rada obišče tudi kakšno 
zabavo, saj je konec koncev še vedno 
zelo mlada. Obožuje izlete ob koncih 
tedna. Je zelo zgovorna oseba, zato 
vam v njenem salonu nikoli ne bo 
dolgčas. Lepo vas postreže s kavico 
po želji in tako posrbi za udobje med 
urejanjem. V takšnem sproščenem 
okolju je vsakdo z veseljem na 
frizerskem stolu. Strast in želja po 
svojem frizerskem salonu sta Urško 
pripeljala do tega, da so se ji sanje 
končno uresničile. Rada bi svetovala 
mladim, naj se zavzamejo za svoje 
sanje ter sledijo svojim ciljem in jih 
uresničijo. Ampak brez trdega dela 
se nič ne zgodi, zato poprimite za 
delo, da vam sanje ne pobegnejo.

NOVO V VOJNIKU

FRIZERSKI STUDIO
TOP STYLE 

 Tekst in foto: Matic Žižek

Nov frizerski studio v Vojniku
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V Vojniku se povečuje število prebivalcev, občina 
ustvarja ugodno okolje za ustanovitev novih podjetij 
ali za selitev teh v kraju. Vsi ti dejavniki so prepričali 
tudi odvetnico Nino Fijavž Sirc, da odpre v Vojniku 
podružnico svoje odvetniške pisarne. V poslovnem 
okolju in v medsebojnih odnosih je vedno veliko 
nesporazumov, potreb po pametnem, preudarnem in 
zakonitem ravnanju. Nina Fijavž Sirc omogoča lažji 
dostop do reševanja potreb iz tega področja.
 
Kdo je Nina Fijavž Sirc? 
Je skoraj domačinka, doma iz Stranic, stara 37 let, 
odvetnica, mati treh hčera, poročena, predana svojemu 
poklicu in družini. Na njeni lestvici vrednot postavlja zelo 
visoko sodelovanje, vključenost v skupnost, kjer živi in 
dela, poštenost in reševanje sporov najprej po mirni poti. 
Njena želja, da postane odvetnica, je rastla z njo iz otroštva. 
Končala je Gimnazijo Celje - Center in Pravno fakulteto 
Univerze v Mariboru. Prosti čas preživi z družino. Njen 
vsakdan sestavljajo starševske obveznosti, družina in poklic. 
Pravi, da imata z možem srečo, da veliko pomagajo tudi 
starši. Njeno življenje je podrejeno službi in družini. Poklic 
odvetnice ima dobre in slabe lastnosti; kot vsako drugo 
delo. Ljubi delo, ki ga opravlja. Njena družina je vključena 
v lokalno skupnost in tudi v Vojniku si želi sodelovanja. 
Svoje znanje in izkušnje je nabirala skozi večletno delo 
v odvetništvu (kot odvetniška pripravnica, odvetniška 
kandidatka in odvetnica), kakor tudi v gospodarstvu in 
negospodarstvu. Leta 2014 je odprla odvetniško pisarno v 
Tepanju, zdaj še podružnico v Vojniku, kjer sta zaposleni 
dve odvetnici. V pisarni želi svojim strankam ponuditi 
prijetno, sproščeno in preprosto okolje, v katerem lahko 
stranke ob individualni obravnavi, skupaj s strokovno 
pomočjo pridejo do ustreznih rešitev njihovih zadev. Je 
prijetna sogovornica, njena ravnanja naravnost kličejo po 
sodelovanju, delovanju za dobro ljudi. Bomo v Vojniku 
znali izkoristiti priložnost in vključiti njeno pripravljenost in 
izkušnje?
 
Cilj v vsakem spornem razmerju je dolgoročno 
zadovoljstvo ljudi  
Odločitev za podružnico v Vojniku je bila zaradi možnosti, 
da se vključi v kraj, prispeva k spravi in postane del 
skupnosti. Njeni pogledi na odvetniško delo so me 
prepričali, njen pogled je iskren in odkrit, izraža optimizem 
in ponuja roko sprave. Pri svojem delu postavlja na prvo 
mesto dialog, sporazumevanje in razumevanje težav 
ljudi. Prepričana je, da je cilj v vsakem spornem razmerju 

dolgoročno zadovoljstvo ljudi, ne trenutna odločitev, 
kdo ima prav. Opravila je tudi ustrezno izobraževanje iz 
mediacije, kar ji pomaga, da ljudi razume, jih sliši in zna 
izluščiti bistvo njihovih težav. Te izkušnje so pri njenem delu 
ključne.
Nina Fijavž Sirc: »V odvetniški pisarni se ukvarjamo z 
različnimi področji, z zastopanjem fizičnih in pravnih oseb, 
pred sodišči in drugimi državnimi organi, ter s pravnim 
svetovanjem na vseh pravnih področjih, prvenstveno pa 
s področji delovnega prava in prava socialne varnosti, 
civilnega, kazenskega, stvarnega, prekrškovnega, 
gospodarskega in upravnega prava, reševanja 
odškodninskih pravnih razmerji vseh vrst ter zastopanja 
in urejanja predpravdnih razmerjih vseh področij, vse tudi 
v okviru možnosti brezplačne pravne pomoči (v primerih, 
ko strankam takšna oblika pomoči pripada). Stranke 
spremljamo skozi cel postopek. Kar se podružnične pisarne 
v Vojniku tiče, si želimo sprejetosti v kraj ne zgolj poklicno, 
temveč tudi siceršnje sprejetosti v lokalno skupnost ter 
sodelovanja s krajem in prebivalci Vojnika in okoliških 
krajev. Pomagati drugim daje dober občutek.«
 
 »Aequum et bonum est lex« (latinski rek) – Pravično in 
dobro je najvišji zakon 
Nina Fijavž Sirc je ženska v pravem žlahtnem pomenu, 
ki sledi načelu pravičnosti. Njena karizma, odprtost in 
dostopnost so me presenetili. Ni bilo govora o zapetem 
odvetniškem pogovoru, predstavila se mi je kot dolgoletna 
znanka, izostrenih misli, jasnih ciljev in iz vsega povedanega 
je izhajala želja po sodelovanju, iskanju rešitev za vse 
strani, poštenosti in človečnosti. Mislim, da so to stvari, 
ki opredeljujejo človeka in njegova ravnanja. In vsaka 
skupnost, tudi naša v Vojniku, rada sprejme medse takšne 
ljudi. Nino Fijavž Sirc lahko najdete v Tepanju ali v njeni 
odvetniški pisarni v Vojniku, na Celjski cesti 39 a, ali preko 
telefona na številkah 08 20 565 56 ali 041 326 160.

NOVO V VOJNIKU

KAM PO
PRAVNI NASVET? 

Tekst in foto: Lea Sreš
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Slovenska vojska je 12. aprila 2018 organizirala 
tekmovanje v streljanju z vojaško puško M 48 za 
civilne osebe Republike Slovenije, veterane in gasilce. 
Udeležili smo se ga tudi strelci Strelskega društva 
bratov Dobrotinškov Vojnik in osvojili ekipno 4. mesto, 
dovolj za nadaljevanje v drugi krog.
 
Naš podpredsednik Matjaž Žgajner je že drugo leto 
zapored osvojil 1. mesto z 91 osvojenimi krogi od 100 
možnih. Iskrene čestitke njemu in ekipi, ki je osvojila tako 
lep rezultat. Če bi imeli srečno roko pri izbiri tekmovalcev 
za ekipo, bi bili lahko tudi prvi v celjskem okrožju med 58 
ekipami. Druga ekipa je končala na 11. mestu.  

TEKMOVANJE V STRELJANJU

VOJNIČANI
ZOPET USPEŠNI

 Tekst in foto: Franc Lebič

Matjaž Žgajner iz ekipe SD Vojnik, najboljši strelec posamično

Maja mineva 15 let, odkar je naša ustanova odprla 
vrata prvim stanovalcem. Obletnico smo počastili s 
prireditvijo, ki so se je poleg stanovalcev in svojcev 
udeležili tudi povabljeni gostje, sicer je bila prireditev 
namenjena predvsem tistim, ki jim je naš dom 
namenjen.
 
Šestim stanovalcem, ki so v domu že od leta 2003, je s 
šopki izkazal pozornost direktor doma Dragan Žohar, 
ki je v nagovoru vsem stanovalcem zaželel predvsem 
zdravja in dobrega počutja. Poudaril je tudi, kako 
pomembno je sobivanje doma z lokalno skupnostjo, ki 
se kaže predvsem v kulturnem sodelovanju z občinskimi 
društvi ter šolo in vrtcem, ki so tudi naši prvi sosedje. 
Zbrane so pozdravili podžupan Občine Vojnik Viki 
Štokojnik, župan Občine Dobrna Martin Brecl ter 
predsednik Krajevne skupnosti Frankolovo Dušan Horvat, 
ki so poudarili predvsem to, kako pomembna ustanova je 
Špesov dom, tako za našo kot tudi sosednje občine. 
  
Direktorju in njegovi ženi so se s simboličnim darilom 
za njun trud zahvalili zaposleni, ki so po končanem 
uradnem delu s skupnimi močmi pomagali, da je 
praznovanje tudi naprej potekalo nemoteno. Za dobro 

hrano in pijačo je poskrbelo osebje bližnjega gostišča. Naj 
omenim še nastopajoče: 5+ band, Kvartet Frankolovo, 
harmoničarka Mojca Juteršek, program je povezoval 
Tone Vrabl. Tudi njim gre zahvala, da je prireditev uspela, 
kot smo si želeli. 
Ob tej priložnosti smo izdali posebno številko revije 
Uresničene sanje, kjer smo poskušali strniti dogajanje 
v tem obdobju, predstavili smo najstarejše stanovalce, 
službe in zaposlene v domu, dodali še kakšno zanimivost 
ter tudi nekaj splošnih informacij. V reviji je prav tako 
nekaj zanimivih fotografij iz našega arhiva. 
Naj končam z besedami, ki jih je direktor doma zapisal v 
uvodu za našo revijo: »Vse najboljše, Špesov dom, in še 
na mnoga leta!« 

ŠPESOV DOM

15 LET
Tekst in foto: Elči Gregorc 
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Matjaž Žgajner iz ekipe SD Vojnik, najboljši strelec posamično

Iskrene čestitke Dušanu Bojanoviču, ki je v ponedeljek, 
26. marca 2018, daroval kri stodvajsetikrat. Za svoja 
človekoljubna dejanja, odločitve, ki so rešile veliko 
človeških življenj in stisk, nesebično pomoč sočloveku 
v imenu občanov občine Vojnik, hvala. 
 
Za boljše razumevanje teh dejanj: količina krvi za en 
odvzem je bila 0,4 litra, Dušan Bojanovič je daroval 48 
litrov krvi. 

120-KRAT DAROVAL KRI

ČESTITKE HUMANITARCU 
DUŠANU BOJANOVIČU

 Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Po hudem porazu sultanove armade 
v rusko-turški vojni leta 1877 se 
je ozemlje osmanske države na 
evropskih tleh začelo hitro manjšati. 
Tako Avstro-Ogrska leta 1878 
zasede Bosno in Hercegovino. V 
zasedbenih silah so bili tudi vojaki iz 
naših krajev.
 
Predstavil vam bom tragično zgodbo 
in usodo enega izmed njih. Meseca 
avgusta letos bo namreč minilo 140 
let od smrti našega rojaka Ignacija 
Medveda. Bil je sin vojniškega učitelja 
Jakoba Medveda. Bister mladenič je po 
končanem šolanju stopil v bogoslovje. 
Ker pa se ni čutil poklicanega za 
duhovni stan, je iz njega kasneje 
izstopil. Leta 1858 se je zaposlil kot 
računovodski uradnik v Ljubljani, nato 
pa se je odločil za vojaško službo. Do 
leta 1878 je služil pri polku številka 
47 v Mariboru. Po stasu je bil visok, 
krepak mož s sokoljimi očmi, gladko 
obritim obrazom in košatimi brki. 
Po naravi veren, narodnozaveden in 

skromen. Meseca maja leta 1878 je 
bil dodeljen ogrskemu polku številka 
32. S svojo enoto je 6. avgusta prišel 
v Mostar, od koder so jih poslali 
preko mesta Počitelj proti jugu čez 
reko Dubravo in Kremenac planino v 
mesto Stolac, ki leži v ozki dolini ob 
reki Bregavi. Oficirji so 11. avgusta s 
terena prejeli podatke, da se v okolici 
zbirajo močne sovražnikove sile. Ob 
šestih zjutraj so 13. avgusta poslali 
stotnika Medveda z 8. kompanijo, ki 
je štela 126 mož, da je prodrl v smeri 
preko Jegulje karavle do hribovske 
vasi Ravnice. Na njihovi poti jim je ob 
nekem zidu postavilo zasedo okoli 
150 Turkov pod vodstvom Adem bega 
Žugavije Šehoviča. Na svojo nesrečo 
stotnik Medved ni poslal izvidnice, 
da bi predhodno preverila teren. Ko 
sta dve četi s stotnikom že prišli mimo 
zidu, so jih Turki napadli. Med 30 in 40 
vojakov so takoj pokosile turške krogle. 
Medved je, zadet od petih sovražnih 
krogel, zavpil »karé«, ob tem so stopili 
vojaki s hrbti skupaj in navzven na 

vse strani nastavili bajonete. Vendar 
je bilo prepozno. Z vseh strani so 
nadnje planili Turki in sekali glave. 
Ranjeni stotnik Medved je, stoječ 
z revolverjem v roki, ustrelil Adem 
bega, ki je smrtno ranjen padel iz 
dirjajočega konja. Ko je vzdignil sabljo, 
da bi zamahnil po Turku, se je nad 
njegovim vratom zabliskal kot britev 
oster handžar drugega Turka. Kot bi 
trenil, je odrezana glava in junaški 
stotnik Medved padel mrtev. Enako se 
je zgodilo skoraj vsem junakom prvih 
dveh čet. Umrlo jih je 74, obležalo je 
še 20 mrtvih Turkov. Ostalih 52 mož 
se je prebilo nazaj v Stolac. Mesto je 
nato iz vseh strani obkolil sovražnik. 
Pod vodstvom podpolkovnika Pahnerja 
so se sedem dni uspešno upirali. 
Po pomoč so poslali čez sovražne 
položaje častniškega namestnika Jurija 
Mihalčič, ki je pripeljal na pomoč 
generala Jovanoviča. 
  
Naj bo pokojnemu junaku lahka 
zemljica v daljni tuji deželi. 

13. AVGUSTA 1878 V BOSNI IN HERCEGOVINI

STOTNIK
IGNACIJ MEDVED
Tekst: Marko Zdovc, foto: zbirka avtorja

Dušan Bojanovič in Branko Petre ob zdravstvenem osebju 
Splošne bolnišnice Celje
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ŠPORTNO PLEZANJE

MLADI VOJNIŠKI PLEZALCI V 
FINALU DRŽAVNEGA ŠOLSKEGA 

TEKMOVANJA
Tekst: Tanja Pangerl,  foto: Mark Škoflek

V sredini aprila je bila vojniška telovadnica prizorišče 
finalnega dogajanja državnega prvenstva osnovnih 
šol v športnem plezanju za učence od 6. do 9. razreda. 
Tekmovanje je bilo ločeno na plezalce z licenco 
državnega prvenstva in na plezalce brez licence. 
Med 138 učenci in učenkami iz celotne Slovenije, ki 
so se v predhodnih kvalifikacijskih tekmah vzhodne 
in zahodne lige uvrstili med najboljše, je bilo tudi 
šest plezalcev Športnega društva Pajki, ki ima svoje 
treninge v vojniški telovadnici.
 
Trije med njimi so zastopali OŠ Vojnik. Med mlajšimi 
deklicami brez licence sta tekmovali Tjaša Arih, ki se je 
uvrstila na odlično šesto mesto, in Larisa Skamen, ki je 
dosegla osmo mesto. Med starejšimi dečki z licenco pa je 
David Pintarič zasedel deveto mesto. Med tekmovalci so 
bili tudi trije predstavniki sosednjih osnovnih šol, ki pa 
svoje plezalne veščine pilijo pri Športnem društvu Pajki. To 
so Gal Bedrač iz OŠ Petrovče, ki je med mlajšimi dečki brez 
licence dosegel deveto mesto, Filip Pečnik iz OŠ Hudinja, 
ki je med mlajšimi dečki z licenco dosegel peto mesto, in 
Janej Kotar Tominšek iz OŠ Ob Dravinji v enaki kategoriji 
deveto mesto. »Naši tekmovalci so nastopili dobro, vendar 
pa je vsem malo zmanjkalo za medaljo. Kljub temu so 
pokazali, da se lahko kosajo z najboljšimi, kar je dokaz, da 
v klubu delamo dobro. To je tudi dobro izhodišče za tekme 
državnega prvenstva, ki so se začele v maju. V letošnjem 

letu imamo pet tekmovalcev in naš cilj je, da se na vsaki 
tekmi vsaj eden od njih uvrsti med dobitnike medalj,« je 
povedal Karli Pintarič, vodja Športnega društva Pajki. 

Organizator zaključnega državnega šolskega tekmovanja 
je bilo vojniško Športno društvo Pajki, ki se je pod 
vodstvom in koordinacijo Karlija Pintariča ponovno 
izkazalo pri organizaciji vseslovenskega tekmovanja, ki 
v Vojnik pripelje najboljše mlade plezalce v Sloveniji. 
Pri organizaciji sodeluje med 20–30 prostovoljcev, 
ljubiteljev plezanja, ki se sicer tudi sami radi preizkusijo 
z rekreativnim plezanjem v vojniški telovadnici. 
Svojo podporo pa tekmovanju vsako leto izkaže tudi 
Občina Vojnik, z zagotovitvijo prostora in simbolnih 
nagrad za najboljše tekmovalce. Da imamo v Sloveniji 
visoke standarde in pričakovanja od mladih plezalcev, 
so dokazale tekmovalne smeri, saj sta vrhova dveh 
ostala nedotaknjena tudi s strani nekaterih najboljših 
tekmovalcev, ki sicer na evropskem mladinskem prvenstvu 
dosegajo medalje. Postavljavec smeri je bil Erik Obrez, 
demonstracijo za plezalce pa sta izvedla Julija Kruder, 
slovenska reprezentantka, in Nik Golej. Tekma je 
pokazala, da imamo v Sloveniji, tudi v Vojniku, veliko 
odličnih mladih plezalnih upov. Kdo ve, morda bo prav 
kateri od tekmovalcev v vojniški telovadnici nekoč stal na 
zmagovalnem odru olimpijskih iger. 

Tekma je pokazala, da imamo v Sloveniji, tudi v Vojniku, veliko odličnih mladih plezalnih upov.
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V soboto, 7. aprila 2018, je KK 
Vojnik v domači športni dvorani 
pred več kot 250 gledalci postal 
prvak 4. slovenske košarkarske lige 
in se s tem uvrstil v 3. slovensko 
košarkarsko ligo.
 
Za dobrodošlico našim zvestim 
navijačem smo pripravili polno mizo 
sladkih pregreh. Začetek tekme je 
oznanila Urška Oprčkal s slovensko 
himno. Dogajanje med igro je 
popestril bogat program, ki so ga 
sestavljale dekleta iz twirling kluba 
ter najmlajši košarkarji iz KK Vojnik. 
Zmago nad ekipo Kočevja in osvojitev 
naslova prvaka smo s svojimi navijači 
proslavili ob dobrotah z žara in 
prijetnimi zvoki frajtonarice. 

Naš uspeh je plod večletnega 
sistemskega dela, saj lahko s ponosom 
povemo, da ekipo v večini tvorijo 
domači fantje. Želimo si, da bi 
pridobili čim več lokalne podpore 
ljudi in s tem še bolj razširili delo z 
domačo mladino. Na ta način bi lahko 
KK Vojnik, ki je ena velika družina, 

še okrepili in omogočili dejavno 
preživljanje časa še več mladim 
osebam. Naš cilj ni le povečanje 
novih članov, ampak tudi okrepitev 
košarkarske tradicije, da bo postala 
še bolj prepoznavna, tako v domačem 
kraju kot tudi drugje. 

Velika zahvala gre Občini 
Vojnik, ostalim pokroviteljem in 
simpatizerjem, ki so naša največja 
opora. Tolikšnega uspeha zagotovo 
ne bi bilo tudi brez neutrudnega 
trenerskega štaba in uprave. 
Verjamemo, da lahko sodelovanje 
s timskim duhom še okrepimo in 
s tem dodatno promoviramo ne le 
vojniško košarko, ampak tudi občino 
samo, tako na domačem kot tudi 
mednarodnem območju. V naslednji 
sezoni prihajajo v Vojnik ekipe, kot 
so MB Branik, Konjice, Slovan in 
mnogi drugi, kar bo domačemu klubu 
predstavljalo velik izziv. Upamo, da bo 
na tribunah še več gledalcev in s tem 
tudi več košarkarskih praznikov, kot je 
bil ta. Vljudno vabljeni! 

KOŠARKARSKI PRAZNIK V VOJNIKU

KK VOJNIK
DO ZGODOVINSKEGA USPEHA 

Tekst: Matic Močenik, foto: Matjaž Jambriško

KK Vojnik je v domači športni dvorani pred več 
kot 250 gledalci postal prvak 4. slovenske lige.

Jadralni padalci Primož Suša (KL Vrhnika), Jošt 
Napret (Metulj Rimske Toplice), Bojan Gaberšek 
(DJP Kajuh) in Dušan Orož (DJP Kajuh) so v soboto, 
21. 4. 2018, postavil nov svetovni rekord z letenjem 
z jadralnimi padali v kategoriji napovedani let s 
povratkom.
Z vzletišča Sorica nad Škofjo Loko so odleteli v italijanske 
Dolomite in pristali nazaj v Sorici po več kot 10 urah 
letenja. Njihov polet meri 302.11 km in je za več kot 20 
km daljši od starega rekorda Italijana Arduina Persella iz 

leta 2012. Jošt Napret, ki je bil glavni organizator letenja, je 
osvojil še hitrostni rekord, saj je razdaljo 300 km prevozil s 
povprečno hitrostjo 32,11 km/h.

DJP KAJUH FRANKOLOVO

NOV SVETOVNI REKORD V POLETU 
Z JADRALNIM PADALOM 

Tekst in foto: Slavko Kok

Jošt Napret, Bojan Gaberšek in Primož Suša 
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Marcel Jug s Konjskega pri Vojniku v teh dneh 
zaključuje šolanje na Osnovni šoli Vojnik, jeseni pa 
začne s šolanjem na Ekonomski gimnaziji v Ljubljani. 

Starost: 15 let 
Klub: Košarkarski klub Vojnik, Košarkarski klub Grosuplje, 
sedaj Petrol Olimpija 
Trenerji: KK Vojnik (Mateja Oprčkal, Robert Suholežnik, 
Matic Močenik, Uroš Grešak), KK Grosuplje (Andraž 
Ulčar), Petrol Olimpija (Andrej Podvršnik in Borut Fijavž), 
individualni trener: Mile Čepin, prof. 
Največji dosežki: 3. mesto na državnem prvenstvu z ekipo 
U-13 – KK VOJNIK (2015), 1. mesto na mednarodnem 
turnirju v Zagrebu (Dubrava, 2016), kot član slovenske 
reprezentance 3. mesto na mednarodnem turnirju Slovenija 
Ball (2017), 1. mesto na državnem prvenstvu v košarki 3 x 
3 (2017), 1. mesto na mednarodnem turnirju na Češkem 
(Ostrava, 2017) in 3. mesto na državnem prvenstvu z ekipo 
U-15 – KK Grosuplje (2018) 
Konjički: atletika, vožnja z motorjem, gledanje filmov 
Želeni poklic: profesionalni košarkar 
Želja: biti zdrav in brez poškodb. Če bo to, bom imel tudi 
vse ostalo.  
Vzorniki: Luka Dončić 
Sanjsko potovanje: Amerika, natančneje Cleveland in si v 
živo ogledati kakšno tekmo NBA.   

»Za košarko me je navdušila moja prva trenerka Mateja 
Oprčkal, ki me je povabila tudi na prvi trening. Bilo mi je 
zelo všeč. Na prvih treningih je bilo kar težko, saj sem prišel 
med soigralce, ki so trenirali že nekaj let, jaz pa sem bil še 
čisti začetnik. Pred tem sem treniral judo in z žogo nisem 
imel veliko opravka. Vsi so mi pomagali in me spodbujali, 
še posebej trenerka Mateja,« o svojih začetkih pripoveduje 
Marcel. Mladi košarkar trenira šestkrat na teden, od tega 
so štirje košarkarski treningi in dva atletska. Treningi mu 
vzamejo veliko časa, saj so dolgi po uro in pol, včasih tudi 
po dve uri. »Če prištejem še čas, ki ga porabim, da grem na 
trening in nazaj, je to še ena dodatna ura. Sedaj sem začel 
s treningi v Ljubljani pri Petrol Olimpiji, kjer bom igral 
naslednjo sezono.« Njegovi treningi se začnejo z ogrevanjem 
z žogo. Ko se dobro ogrejejo, naredijo še ogrevalne vaje 
brez žoge. Po ogrevanju sledi tehnika (vodenje žoge, met na 
koš), zadnji del treninga pa je namenjen taktiki in igri. 

Poleg košarke in šole Marcelu za vse ostalo ostane zelo malo 
časa. »Doma mi sicer mama vedno najde kakšno delo, tu in 
tam pa si vzamem kakšno urico ali dve ter grem s prijatelji v 

kino,« pove. »Mnogi prijatelji ter tudi učiteljice v šoli pravijo, 
da sem zelo počasen, vendar na igrišču je prav nasprotno, 
vem, kdaj moram ukrasti žogo, dati blokado, steči v 
protinapad, vreči na koš ... Sam bi se opisal kot: delaven, 
samozavesten, trmast, borben, pravičen in kolektiven.« 
Na športni poti ga najbolj spodbuja ati, ki mu ves čas stoji 
ob strani in daje nasvete, ga opozarja na napake, saj je bil 
tudi sam košarkar. Veliko spodbude in košarkarskega znanja 
mu daje njegov individualni trener Mile Čepin, ki bdi nad 
njegovim razvojem. Najbolj mu je v spominu ostala tekma 
(liga Eybl) na Češkem proti domačemu klubu Pelhrimov, 
kjer je bila dvorana nabito polna in glasni domači navijači, 
vendar je ekipa zdržala pritisk in na koncu, kljub tesnemu 
rezultatu, zmagala. 
»Nikoli ne bom pozabil 4. februarja 2016, ko smo bili s 
soigralci na tekmi Evrolige v dvorani Dražena Petroviča v 
Zagrebu, kjer sta igrala kluba Cedevite in Panathinaikosa. 
Dvorana je bila nabito polna. S soigralci sem sedel v četrti 
vrsti ob igrišču. V dvorani je bobnelo, saj so grški navijači 
vedno zelo glasni in bil je ravno napad Grkov, ko je žoga 
priletela na tribuno, naravnost v moje roke. Podal sem jo 
nazaj na igrišče, ob tem pa pomislil, morda bom pa tudi jaz 
kdaj zaigral v Evroligi.« 
Če Marcelu ne uspe postati profesionalni košarkar, bo 
vse moči in energijo usmeril bodisi v študij fizioterapije 
ali prava. »Rad bi se zahvalil vsem trenerjem, ki so do 
zdaj delali z mano, saj je vsak od njih dodal kamenček v 
mozaik mojega košarkarskega znanja. Mladim bi pa ob tej 
priložnosti svetoval, da naj čim manj uporabljajo telefone 
in druge elektronske naprave in se začnejo ukvarjati s 
športom,« doda ob zaključku. 

MARCEL JUG

Z BORBENO IGRO DO 
KOŠARKARSKIH USPEHOV 

Tekst: Tjaša Podergajs, foto: KZS

Prvič v dresu slovenske reprezentance



79

Ko sem stopila skozi vrata lekarne, ki mi vsekakor 
niso tuja, sem bila vesela in ponosna, da se bom lahko 
pogovarjala z gospo Pangeršič, vodjo vojniške lekarne.

Gospa Pangeršič, po poklicu ste magistra farmacije. 
Kako in kje se je začela vaša poklicna pot? 
Res je, študij farmacije sicer ni bila moja prva izbira, 
ampak vsekakor sem danes vesela in ponosna, da sem 
končala omenjeni študij ter da lahko opravljam delo, ki 
me resnično zelo veseli in mi vsak dan znova prinaša 
nove izzive, potrditve ter izkušnje. Svojo poklicno pot sem 
začela z delom v lekarni v Žalcu, nato pa sem leta 1985 
prišla v lekarno v Vojniku in vse od takrat opravljam delo 
vodje lekarne. Lekarna Vojnik je ena od 20 enot Javnega 
zavoda Celjske lekarne, katerega direktorica je Lilijana 
Grosek, mag. farm. 

Kot vodja lekarne lahko verjetno izkoriščate nekaj 
prednosti daljšega obdobja vodenja, kajne?  
Zelo pozitivno je vsekakor, da lokalno okolje zelo dobro 
poznam, poznam ljudi, njihove navade, potrebe, želje idr., 
zato se s kolektivom želimo čim bolj približati ljudem, jim 
priti naproti in upoštevati njihove potrebe. Zelo dobro 
sodelujemo z zdravstvenim domom, bolnišnico Vojnik in 
tudi z občino, kar se mi zdi izjemno pomembno. 

Kje vidite največji napredek oz. spremembe, ki so 
se v vseh teh letih kar nekako morale zgoditi? Vemo 
namreč, da so potrebe ljudi velike, razvoj in tehnika 
gresta hitro naprej, spremembe so nujne. 
V letu 1985, ko sem začela delo, smo bili v lekarni samo 
trije zaposleni, ki smo delo dobro obvladovali. Do danes 
se je kolektiv zaradi povečane obsežnosti dela zelo razširil 
in nas je trenutno zaposlenih osem. Včasih je bilo namreč 
na trgu veliko manj zdravil, manj administrativnega 
dela, danes je nabor zdravil veliko večji, veliko je ostale 
ponudbe, poleg tega dnevno prihaja vse več informacij 
v zvezi z zdravili, s strani zavarovalnic, zakonodaje itd. 
Pomembna novost v lekarniški dejavnosti je uvedba 
elektronskega recepta, ki pa poleg prednosti prinaša 
tudi nekaj težav. Sistem na vseh ravneh namreč še ni 
popolnoma dodelan, farmacevti smo posledično zaradi 
tega celo bolj obremenjeni, kot smo bili pri izdajanju 
zdravil na papirne recepte. Pogosto je treba opraviti 
dodatne klice v zdravstvene ustanove glede predpisa 
receptov zdravil, za kar je seveda potreben dodaten čas. 

Ponosni smo tudi na robotiziran samodejni sistem 
skladiščenja zdravil, ki smo ga prejeli v mesecu aprilu in 
nam je resnično v veliko pomoč. Z omenjenim sistemom 
skladiščenja zdravil (lahko sprejme do 8.000 kosov) smo 
pridobili prostor in čas. Tako lahko čas, ki smo ga prej 
namenili iskanju zdravil po predalih, zdaj namenimo 
svojim strankam, ki se jim lahko v večji meri posvetimo pri 
svetovanju. 

Vi in vaši sodelavci ste dejavni tudi izven lekarne. Kje 
vse pomagate, svetujete, izobražujete? 
Dejavni smo na področjih promocije zdravja in 
informiranja javnosti o zdravilih, izvajamo predavanja v 
vrtcih, objavljamo prispevke v časopisih, organiziramo 
predavanja v društvih delovnih invalidov, domovih za 
starejše itd. 

Kakšne želje imate za naprej? 
V načrtu imamo nekaj gradbenih del; ureditev še enega 
izdajnega mesta, zdaj imamo tri, nadalje povečati 
prostor za svetovanje strankam, z zagotavljanjem večje 
zasebnosti. Novost, ki pa jo želim vpeljati v lekarno 
skupaj s sodelavci, je uvajanje dodatnih farmacevtskih 
storitev: osebna kartica zdravil, ki bi naj vsebovala 
informacije o pacientovih zdravilih, pregled uporabe 
zdravil za izboljšanje kakovosti življenje pacienta v zvezi z 
zdravjem ter farmakoterapijski pregled, ki ga bi naj opravil 
farmacevt svetovalec v sodelovanju z zdravnikom.   

BARBARA PANGERŠIČ 

ŽELIM, DA SE 
PRIBLIŽAMO LJUDEM 

Tekst: Dragica Jezernik, foto: osebni arhiv

Gospa Pangeršič – vodja lekarne
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Predstavljamo vam povzetek iz 
publikacije za občino Vojnik z 
naslovom »Zdravje v občini 2018«. 
Publikacijo so za vse slovenske 
občine pripravili na Centralni enoti 
Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ).
 
Zdravstveno stanje in umrljivost 
- Bolniška odsotnost delovno aktivnih 

prebivalcev je trajala povprečno 
16,5 koledarskega dneva na leto, v 
Sloveniji pa 14,4 dneva. 

- Delež oseb, ki prejemajo zdravila 
zaradi povišanega krvnega tlaka, je 
bil višji od slovenskega povprečja, 
za sladkorno bolezen prav tako. 

- Stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 
prebivalcev, starih 35 do 74 let, v 
Sloveniji pa 2,1. 

- Pri starejših prebivalcih občine je 
bila stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi zlomov kolka 2,0 na 1000, v 
Sloveniji pa 6,2. 

- Delež uporabnikov pomoči na domu 
je bil blizu slovenskemu povprečju. 

- Stopnja umrljivosti zaradi 
samomora je bila 28 na 100.000 
prebivalcev, v Sloveniji pa 20. 

  

Dejavniki tveganja za zdravje in 
preventiva 
- Telesni fitnes otrok je bil blizu 

slovenskemu povprečju. 
- Stopnja bolnišničnih obravnav 

zaradi poškodb v transportnih 
nezgodah je bila 1,7 na 1000 
prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6. 

- Delež prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzročitelji je bil 
višji od slovenskega povprečja. 

- Odzivnost v Program Svit – 
presejanju za raka debelega črevesa 
in danke – je bila 62,4 %, v Sloveniji 
pa 64,3 %. 

- Presejanost v Programu Zora – 
presejanju za raka materničnega 
vratu - je bila 72,9 %, v Sloveniji pa 
71,8 %. 

  
Neenakosti  v zdravju 
Neenakosti v zdravju so posledica 
številnih dejavnikov. Na nekatere 
ne moremo vplivati, na druge, 
predvsem socialno ekonomske, z 
družbenega vidika lahko vplivamo. 
Slabše zdravje in nižjo pričakovano 
življenjsko dobo imajo ljudje z nizko 
izobrazbo, pomembno vlogo pa ima 
tudi spol. Med nizko izobraženimi 
je več debelih, manj telesno aktivnih 

in pogosteje kadijo. Spodbujanje 
uživanja sadja in zelenjave v šolah se 
je pokazalo kot najbolj učinkovito pri 
učencih z nižjim socialnim položajem.  
  
Ustno zdravje 
Ustno zdravje je pomemben in 
neločljiv del splošnega zdravja in 
v veliki meri vpliva na kakovost 
življenja. Najpomembnejši 
bolezni ustne votline sta karies 
in parodontalna bolezen, ki sta 
predvsem posledica nezadostne skrbi 
za ustno zdravje. Lastna skrb za ustno 
higieno  in navade pridobljene v 
otroštvu pomenijo največ.  
  
Podatke za vse slovenske občine, 
dodatne grafične prikaze in definicije 
kazalnikov najdete na spletni strani 
http://obcine.nijz.si. 

KAZALNIKI ZDRAVJA 

ZDRAVJE V OBČINI 
VOJNIK V 2018 

Povzela: Lea Sreš 

Kaj vam pomeni priznanje, ki ste ga prejeli v letu 2015? 
Na to priznanje smo zelo ponosni, kajti po izboru 
obiskovalcev smo bili ocenjeni kot 2. najbolj cenjena 
lekarna v Sloveniji. Vsekakor je to potrdilo za dobro delo 
in zadovoljstvo naših uporabnikov. 

Pa tudi zlati celjski grb vam je bil podeljen? 
Res je, aprila letos smo kot Javni zavod Celjske lekarne 
prejeli zlati celjski grb občine Celje, za dosežene uspehe na 
strokovnem in poslovnem področju, povezane z lokalnim 
okoljem ter z zagotavljanjem in ohranjanjem zdravja 
uporabnikov. 

Vaša vizija? 
Predvsem bi želela, da se kot lekarna in zaposleni v njej 
približamo ljudem do te mere, da jim postane ta lekarna 
njihova osebna. 

Vem, da imate pravzaprav zapolnjen urnik, pa 
vendarle; kje črpate energijo za uspešno delo in s čim 
si pravzaprav »polnite« baterije? 
Zelo rada potujem (nedavno sem prišla iz Kenije) in 
preberem kakšno dobro knjigo, ki prav lepo diši po tisti ta 
pravi … Posebno energijo mi dajeta tudi dve vnukinji, stari 
eno in dve leti. 
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Okoljska odgovornost v praksi je odslej možna tudi 
v Zbirnem centru v Arclinu. Ne zavrzite uporabnih 
predmetov! V Centru ponovne uporabe vam tudi 
svetujejo in pomagajo starim predmetom vrniti sijaj 
in uporabnost.

Ob svetovnem dnevu okolja so Center ponovne uporabe, 
Občina Vojnik in Simbio pripravili dogodek prikaza 
ponovne uporabe in vzpostavitve ekokotička ponovne 
uporabe. Odprtje zabojnika za sprejem materiala za 
ponovno uporabo je bilo v sredo, 6. junija 2018, ob 10. 
uri na lokaciji Zbirnega centra Vojnik v Arclinu. Program 
so popestrili Joškova banda iz TKD Globoče in otroška 
folklorna skupina OŠ Vojnik z mentorico Milanko Kralj. 

Kam oddati odvečne izdelke?
V delovnem času lahko oddate izdelke, ki jih ne 
potrebujete več in so še vsaj delno ohranjeni; na primer 

manjše kose pohištva, male gospodinjske aparate, 
računalniško opremo, opremo za dom in prosti čas, 
oblačila, knjige, igrače, kolesa, športno opremo – skratka 
vse, kar se še lahko popravi, je funkcionalno in še vsaj 
delno uporabno. V CPU Vojnik bodo izdelke popravili, 
pripravili za vnovično uporabo in dali naprodaj po 
simbolični ceni. S tem dajemo sistemsko podporo 
krožnemu načinu ponovne uporabe, kjer z obstoječimi 
viri ustvarimo več. 

Delovni čas Zbirnega centra Vojnik
Torek: 15.00–19.00
Četrtek: 14.00–19.00 (15. mar.–15. nov.)
Četrtek: 14.00–18.00 (16. nov.–14. mar.)
Sobota: 8.00–12.00

OKOLJSKA ODGOVORNOST

VZPOSTAVITEV EKOKOTIČKA 
PONOVNE UPORABE V ARCLINU 

Tekst: Lea Sreš, mag. Mojca Skale, foto: Lea Sreš

Program je popestrila tudi Joškova banda.



ORGANIZATORJI DOGODKOV SI 
PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

Junij
23
6.00

POHOD NA ODOMOVO JEZERO 
– KAPLJA NA KOZJAKU, zbirališče 
pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

23
8.00

9. TRADICIONALNI POHOD PO 
POTEH SPOMINSKIH OBELEŽIJ V 
KS VOJNIK – POHOD V GABROVEC, 
zbirališče pred Občino Vojnik
KO ZB za vrednote NOB Vojnik

23
10.00

ZAKLJUČEK SEZONE NOGOMETA, 
na igrišču v Vojniku
Nogometni klub Vojnik

23
14.00

NOGOMETNA TEKMA ZA ESKOV 
MEMORIAL, na travnatem igrišču v 
Vojniku 
Nogometni klub Vojnik

24
8.00

STRELJANJE Z MALOKALIBRSKO 
PUŠKO, na strelišču v Doliču
Strelsko društvo bratov Dobrotinšek 
Vojnik

24
15.00

SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA, v 
graščinskem parku v Socki
(V primeru slabega  vremena je 
prireditev prestavljena na naslednjo 
nedeljo.)
Kulturno društvo Socka

25–30
8.00-10.00

TEČAJI TENISA ZA OTROKE, na 
teniškem igrišču v Vojniku
Teniški klub Vojnik

27
12.00-17.00

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

1–25
8.00-10.00

TEČAJI TENISA ZA OTROKE, na 
teniškem igrišču v Vojniku
Teniški klub Vojnik

3
12.00-13.00

DELAVNICA PREOBLIKOVANJE 
POLETNIH OBLAČIL, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

5
7.00

IZLET V HRVAŠKO ZAGORJE, 
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja v 
Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

6
12.00-13.00

POČITNIŠKA KUHINJA ZA OTROKE, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

7–8
6.00

DVODNEVNI PLANINSKI POHOD 
NA KOMNO – KRN, zbirališče pred 
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

7
8.30

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS NOVA 
CERKEV, v dvorani gasilskega doma 
Nova Cerkev
Krajevna skupnost Nova Cerkev

7
9.30

PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE 
BORCE, pri spominskem obeležju v 
Novi Cerkvi
Krajevna skupnost Nova Cerkev in ZB za 
vrednote NOB Nova Cerkev

7
10.00

GASILSKA PRIREDITEV S 
TRADICIONALNO PEKO VOLA 
NA ŽARU IN REVIJO NARODNO 
ZABAVNIH ANSAMBLOV, pred 
gasilskim domom v Novi Cerkvi
Prostovoljno gasilsko društvo Nova 
Cerkev 

10
8.00

POHOD SKOZI JAMO PEKEL, zbirališče 
pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

13
20.00

VOJNIŠKI GLASBENI VEČERI 2018 – 
JAZZVEČER S SIMON KRČMAR TRIO, 
grad Lemberg
Filip Brezovšek z Občino Vojnik

20
12.00-14.00

PEKA DOMAČEGA KRUHA ZA 
POTOVANJE, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

21
17.00

GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL 
LEMBERG IN GASILSKA VESELICA, 
pred gasilskim domom v Lembergu
Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg

25
12.00-17.00

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

27
19.30

VOJNIŠKI GLASBENI VEČERI 2018 
– VEČER BAROČNE GLASBE JAM 
BAROCK KVARTET, v cerkvi Device 
Marije v Vojniku
Filip Brezovšek z Občino Vojnik

Julij

Obvestila
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 po telefonu na št. 041 663 395 

(Nikolaj Torkar).



83

September

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje ima vsako 

sredo od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega društva 

Vojnik uradne ure. V tem času je mogoče merjenje 

krvnega tlaka in enkrat letno holesterola v krvi. Za 

člane je merjenje brezplačno. Dobrodošli so prostovoljni 

prispevki.

Avgust
7

10.00-14.00

ŠIVAMO OB TORKIH – IZDELKI ZA 
DOM, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center 
Vojnik

10
12.00-14.00

POČITNIŠKA PEKARNA ZA OTROKE, 
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center 
Vojnik

15
8.00

POHOD NA KISLICO, zbirališče pred 
gasilskim domom v Socki
Športno društvo Socka

15
13.00

SV. MAŠA PRI KAPELI NA 
STRNADOVEM TRAVNIKU IN 
DRUŽENJE PLANINCEV, na 
Strnadovem travniku 
Športno društvo Socka

18
6.00

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

24
12.00-14.00

KREATIVNA DELAVNICA ZA MLADE 
– IZDELAVA OVITKOV ZA ZVEZKE, v 
Kamrici Vojnik 
Kamrica, medgeneracijski center 
Vojnik

25
15.00

GASILSKO MEDDRUŠTVENO 
TEKMOVANJE Z GASILSKO 
VESELICO IN PREVZEM NOVEGA 
GASILSKEGA VOZILA AC 16/60, 
pred gasilskim domom v Socki
Prostovoljno gasilsko društvo Socka

26
8.00

POLETNI KRAMARSKI SEJEM 
v parku pri graščini na Frankolovem
Društvo Talon Frankolovo

29
12.00-17.00

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

31
20.00

VOJNIŠKI GLASBENI VEČERI 2018 – 
ETNOVEČER S SALZMUSIQUE, grad 
Lemberg
Filip Brezovšek z Občino Vojnik

1
9.00

8. GOLAŽ ŽUR, v graščinskem parku 
na Frankolovem
Turistično društvo Frankolovo

1–30
17.00-19.00

BREZPLAČNI 50–URNI TEČAJ 
NEMŠČINE ZA ZAPOSLENE, v 
Osnovni šoli Vojnik (prijava po 
telefonu na št. 031 878 547 – Simona 
Matko Počivalšek)
Društvo Most mladih

1
20.00

15. ROCK ŽUR, v graščinskem parku 
na Frankolovem
Mladinsko društvo Frankolovo

8
7.00

ROMANJE NA BREZJE, zbirališče pred 
cerkvijo sv. Jerneja Vojnik 
Društvo upokojencev Vojnik

11
8.00

POHOD NA REŠKO PLANINO, 
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja 
Vojnik 
Društvo upokojencev Vojnik

11
10.00-14.00

ŠIVAMO OB TORKIH – UPORABNI 
UNIKATNI IZDELKI, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

14
12.00-14.00

MARMELADE IN DŽEMI PO DOMAČE, 
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

15
6.00

POHOD NA RATITOVEC, zbirališče 
pred cerkvijo sv. Jerneja Vojnik
Planinsko društvo Vojnik

15
13.00

PIKNIK S SREČOLOVOM IN 
NASTOPOM PEVSKEGA ZBORA
na igrišču v Vojniku 
Društvo upokojencev Vojnik

16
14.00

ISKANJE IZGUBLJENEGA ZLATEGA 
PRSTANA NA LINDEŠKEM GRADU, v 
graščinskem parku na Frankolovem
Društvo Talon Frankolovo

22
9.00

6. VOJNIŠKI KROG, pred Občino 
Vojnik 
Športno-rekreativno društvo Postani.fit

22
9.00

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV V 
NOVI CERKVI, na POŠ Nova Cerkev 
Krajevna skupnost Nova Cerkev, KO 
Rdeči križ Nova Cerkev in Karitas Nova 
Cerkev

26
12.00-17.00

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

Bazen na Frankolovem
DELOVNI ČAS:
od 29. junija 2018 do 31. avgusta 2018

MED TEDNOM od 12. do 20. ure
MED VIKENDOM od 11. do 20. ure

Pridi
še ti!
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Učenke Osnovne šole Vojnik so si pridno 
zapisovale iskrive in duhovite prigode  in nam jih 
nekaj »posodile«. 

»Kraljevske« skupnosti so del občine Vojnik
Pri pouku smo se pogovarjali o svoji domači pokrajini in 
občini.
Učiteljica: Koliko krajevnih skupnosti je v občini Vojnik?
Andraž: Našo občino sestavljajo tri kraljevske skupnosti.
Sošolci so se glasno smejali. Andražu pa ni bilo nič jasno.

Težava zaradi svinčnika
Sošolca sta se prepirala zaradi svinčnikov. Prvi je 

drugemu trdil, da je večji svinčnik njegov. Učiteljica 
je v njun prepir posegla tako, da jima je dala enako 

dolga svinčnika, njuna pa vzela ona in vsi so bili 
zadovol jni.

Patafix ni atafix
Pri pripravi razredne razstave risb je 
zmanjkalo lepilnih blazinic Patafix. Eden 
izmed učencev jih je šel iskat v sosednji 
razred, medtem pa se oglasi njegov sošolec 
in pravi: »Mi imamo doma tudi atafix.«

Skladatelj
Učenci so predstavljali poklice svojih 

staršev. Eden izmed njih pove: »Moj očka je 
skladatelj.« Učiteljica ga povabi, da razloži 

svojim sošolcem, kaj dela kot skladatelj.
Učenec ponosno: »Drva sklada.«

Pozor, šola!
Deklica Maša zamudi pouk. Učitelj jo povpraša: 
»Ali nisi šla pravočasno od doma?« Maša pravi: 
»Šla, šla gospod učitelj, a v bližini šole je na 
opozorilni tabli pisalo: Pozor šola, upočasnite.«

Domača naloga
Marko: Včeraj zvečer je zmanjkalo elektrike in 

nisem mogel narediti domače naloge.
Učitelj: In kaj si počel?

Marko: Gledal sem televizijo.

Pripravile četrtošolke: Žana in Živa 
Gostenčnik, Glorija Jager, Ula Flis, 
Leontina Topolovec, Iza Žolnir in 
mentorica Lidija Eler Jazbinšek

Smeh izpod otroških peres


