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KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
petka, 23. avgusta 2019,
v elektronski obliki (na zgoščenki, 
USB-ključu) ali po e-pošti na 
naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com.

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

Izid 126. številke bo v četrtek,
24. september 2019.

Članke, prejete po 23. avgustu 2019, 
bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov in spremembe 
naslovov in izbora fotografij po 
lastni presoji. Za vsebino in točnost 
podatkov odgovarja avtor prispevka. 

Fotografije slabše kakovosti oz. v 
velikosti manj kot 2 MB ne bodo 
objavljene. 
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Izdajatelj:
Občina Vojnik 

Odgovorna urednica:
Lea Sreš 

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

Boštjan Rojc, Klara Podergajs in
Tanja Čretnik

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled: 
Nina Jekl 

Naslovna fotografija:
Mladi kolesarji

na obnovljeni cesti v Stražico  

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. 

Vaše Ogledalo in portal 
Poslanstvo Ogledala je zagotavljanje obveščenosti vsem občanom na 
enak način in pod enakimi pogoji. Z dobrimi vsebinami skrbimo za 
predstavitev in vzdrževanje korektne podobe o občini, njenem delovanju, 
storitvah in osebju, načrtujemo in prepoznavamo odzive javnosti in se 
nanje ustrezno odzivamo. Glasilo je namenjeno obveščanju o dogodkih, 
življenju, hotenjih in interesih občanov, društev, vrtcev, šol in drugih 
v občini Vojnik, o delu občinske uprave in organov občine. Ogledalo 
ima vlogo osrednjega informatorja in kronista o življenju in delu v naši 
skupnosti. V časopisu je možno oglaševanje v skladu z veljavnim cenikom 
oglasnih sporočil in pravili Uredniškega odbora Ogledalo. Trženje 
oglasov izvaja strokovna sodelavka Tanja Čretnik, za vse podrobnosti jo 
lahko pokličite po telefonu na številko 03 780 06 35. 

V Ogledalu objavljamo napovednik dogodkov, ki jih pripravljate v svojem 
okolju. Vaše prispevke predstavljamo v različnih rubrikah. Pošljite nam 
besedilo (največ 3800 znakov s presledki) in fotografijo iz dogodka, 
seveda naj bo tema aktualna. Ker Ogledalo obsega 60 strani, se zgodi, 
da imamo za objavo vseh prispevkov premalo prostora in ne objavimo 
vseh. Prav vsi prispevki pa so objavljeni na spletnem portalu www.
mojaobcina.si/vojnik. Opažam, da še vedno ne poznate te možnosti 
predstavitve svojega dela in oglaševanja. Pripravljen prispevek pošljite 
na vojnik.ogledalo@gmail.com, lahko pa pridobite geslo in neposredno 
vnašate svoje prispevke. Za vašo obveščenost poskrbimo tudi s tedenskim 
pregledom novic, nanje se naročite na portalu. 

V uradnem delu Ogledala so objavljeni vsi aktualni razpisi, priloge in 
drugi uradni dokumenti, ki jih sprejema občinski svet. Uporabno za tiste, 
ki ne uporabljate spleta.

Ogledalo, ki je pred vami, prinaša številne prispevke, ki so odraz 
življenja in dela v našem okolju. Pomladni meseci so bili čas predstavitve 
zborovskega petja, ki združuje številne pevce in ljubitelje petja. 
Praznovali sta dve krajevni skupnosti, predstavljamo njihove dosežke in 
prireditve. Uvajamo novo rubriko Občinska uprava, kjer bo predstavljeno 
posamezno področje dela in zaposleni, ki to delo opravljajo. Stalne 
rubrike že poznate. Moja želja je, da Ogledalo sooblikujete, najdete v 
njem vsebine, ki vas zanimajo in predstavljajo vaše področje dela, se iz 
njih kaj naučite. Seveda je pomembna strpnost in ne pozabite priložiti 
kakovostne fotografije. Več nas bo objavljalo, več bomo vedeli in se bolje 
poznali. 

Lepe, varne in sproščene počitnice otrokom, vam pa vsaj nekaj dni 
dopusta in lenarjenja v senci, doma ali kje drugje.

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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VOJNIK JE LEPO IN 
BOGATO

Druži se s tistimi, ob katerih lahko postaneš boljši človek.  
   

(Angleški pregovor)   

Vedno znova me preseneti, kako čas hitro beži. 
Komaj je za nami novo leto, že se spogledujemo s 
poletjem in razmišljamo o dopustih. V tem času je 
tudi praznovanje naših treh krajevnih skupnosti. 
V maju je praznovalo Frankolovo, v juniju Vojnik, 
na začetku julija nas čaka praznik KS Nova Cerkev. 
Ob tem se seveda zvrstijo številne prireditve, ki 
vedno znova dokažejo, da je življenje v občini 
Vojnik lepo in bogato. Dejavna so številna društva 
in posamezniki, ki so nagrajeni s priznanji svetov 
KS, vsako leto se veselimo tudi novih investicij, ki 
izboljšajo življenje našim ljudem. Zelo sem vesel, 
da tesno sodelujemo s člani svetov KS, skupaj 
določamo načrte in se trudimo za izpolnitev 
načrtovanega ter se veselimo ob odprtjih končanih 
projektov. Ne morem mimo tega, da se še posebej 
zahvalim trem predsednikom svetov KS, Lidiji Eler 
Jazbinšek, Slavku Jezerniku in Dušanu Horvatu, 
za požrtvovalno delo v korist vseh krajanov. Vsem 
prebivalcem pa iskreno čestitam ob prazniku.

Meseca junija se od osnovnošolskih klopi poslavljajo 
naši devetošolci. Čaka jih pomembna odločitev: se 
izučiti za poklic ali nadaljevati študij. Verjamem, da so 
jim naši profesorji pomagali do znanja, ki ga bodo lahko 
nadgradili in jim bo v življenju služilo za lepo in dobro 
življenje. Vabim vse, da se dejavno vključijo v življenje 
našega kraja, se včlanijo v naša številna društva in tako 
skupaj s starejšimi člani nadaljujejo uspešno tradicijo 
dosedanjega dela. Prosim vas, da se ne zapirate v 
virtualne svetove in si raje prijatelje poiščete v realnem 
svetu kot na raznih družbenih omrežjih. Iskrene čestitke 

ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja in srečno v 
svet odraslosti. Najboljši so prestavljeni v nadaljevanju.

V želji po bolj intenzivnem vključevanju mladih v delo 
lokalne skupnosti in zato, da bi bolje poznali potrebe 
mladih v naši občini, smo ustanovili komisijo za 
mladinska vprašanja, njena naloga je pomagati županu 
in svetnikom pri pripravi ustreznih ukrepov s tega 
področja. 

V teh dneh teče izvajanje številnih začrtanih projektov. 
Naj omenim le nekatere največje:

• Za Vrtec Mavrica Frankolovo je objavljen razpis za 
izvajalca gradnje, prav tako za izvajalca zunanje 
ureditve. Če bodo postopki uspešno zaključeni, bomo 
gradnjo začeli že konec poletja. V izdelavi je tudi 
idejna zasnova za rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ 
AB Frankolovo, ki pa bo izvedena v naslednjih letih.

• V teku je rekonstrukcija ceste Vojnik–Gmajna, mimo 
pokopališča, kjer uporabljamo postopek hladne 
reciklaže, ki je ekološko veliko bolj naravi prijazen, 
hkrati pa je izvedena cesta zelo kakovostna.

• V izvedbi Elektra Celje je kabliranje 20 kV daljnovoda 
skozi Vojnik, česar smo zelo veseli, saj pomeni 
pomembno pridobitev za kraj, ne nazadnje tudi zaradi 
odstranitve daljnovodnih stebrov, ki kazijo veduto 
kraja.

• Obnavljajo se Preložnikova in del Ahtikove ulice ter 
del še neurejene Kašove ulice.

• Končno smo preplastili in uredili del lokalne ceste 
Ivenca proti Ilovci.

• Končan je most preko Hudinje v Homcu, most preko 
Dobrnice v spodnji Hrenovi, v gradnji pa je tudi most 
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preko Dobrnice v zgornji Hrenovi.

• Po posameznih krajevnih skupnostih je končana 
večina predvidenih asfaltiranj makadamskih cest za 
letošnje leto.

• Podjetje VO-KA je začelo obnovo približno 600 m 
dolgega odseka glavnega vodovoda Frankolovo–Celje.

• Izgradnja kanalizacije v območju aglomeracije Vojnik 
je v fazi, ko imamo vsa gradbena dovoljenja. Oddaja 
vloge za sredstva EU bo v jeseni. Sledi izbor izvajalca 
in nato v letu 2020 tudi izgradnja.

• Pri projektu izgradnje regijske kolesarske poti Celje–
Vojnik–Dobrna se zaključuje projektiranje trase. Sledi 
delo pri dogovorih z lastniki zemljišč. Prosim vse, da 
ob obisku naših sodelavcev za podpise služnostnih 
pogodb sodelujete, da najdemo skupne rešitve za 
izvedbo zastavljenega projekta.

Več o tem, kaj se dogaja na področju komunale in 
prometa, si, prosim, preberite v članku, ki predstavlja 
delo naših dveh sodelavcev Mateje Kozikar in Boštjana 
Švaba, ki kot strokovna sodelavca pokrivata to področje. 

Na ravni priprave projektov imamo v teku še veliko 
novih zgodb, ki bodo pomenile investicije v naslednjih 
letih, vendar bom o njih napisal kaj več v eni od 
naslednjih številk Ogledala.

Zelo sem vesel, da se delo naših društev odvija s polnimi 
pljuči. Posebej želim čestitati tistim društvom, ki letos 
praznujejo okrogle obletnice delovanja. Hvala vam za 
delo in prispevek k lepšemu življenju v občini Vojnik.

Pred nami je poletni čas, čas počitnic in dopustov. Želim 
vam prijeten oddih, naberite si novih moči za jesen. 
Takrat pa nas čaka tudi praznik Občine Vojnik, ki letos 
praznuje 25 let samostojnega delovanja. Bodimo na to 
ponosni in se veselimo jubileja. Jaz pa sem vesel, da 
lahko ob druženju z vami postajam boljši človek. Hvala!

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

Uradne ure:

(osebno in po telefonu)

ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00

sreda od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00

petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00
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OBČINA
VOJNIK
Pripravila: Mag. Mojca Skale, foto: Boštjan Švab, Lea Sreš

Področje prometa in okolja
Občina Vojnik v letu 2019 sprejema Vizijo in strategijo 
občine Vojnik 2020–2030, ki temelji na vrednotah 
ljudi. Z analizo vaših vrednot lani smo ugotovili, da se 
vrednote po starostnih skupinah nekoliko razlikujejo, 
vendar dajejo vse skupine pomembnost po urejeni 
infrastrukturi na prva tri mesta. Infrastruktura 
vključuje dve področji; to sta promet in okolje. 
 
Za posamezna področja bodo skrbeli zaposleni na 
naši občini, zato vam v tej številki predstavljamo delo 
Boštjana Švaba, višjega svetovalca za komunalo in javna 
naročila, ter delo Mateje Kozikar, svetovalke za varstvo 
okolja in investicije. Oba pokrivata področje del, ki ga 
najbolj neposredno in najpogosteje potrebujejo naši 
občani. 
Boštjanovo delo je usmerjeno na področje lokalnih cest, 
javnih poti in mostov ter s tem povezanimi naravnimi 
nesrečami. Strokovno sodeluje pri sanaciji plazov. Preko 
režijskega obrata skrbi za urejenost javnih površin. Je 
tudi član Štaba civilne zaščite Občine Vojnik. Mateja skrbi 
za oskrbo z vodo, kanalizacije in čistilne naprave, javno 
razsvetljavo ter ravnanje z odpadki. V primeru odsotnosti 
se nadomeščata ter sodelujeta pri zahtevnejših projektih. 

1. Kateri projekti se izvajajo
v letu 2019?
  
Mateja: OKOLJE  
Občina Vojnik ima izdelano projektno dokumentacijo za 
kar nekaj vodovodov in kanalizacijskih omrežij. Spodaj 
so navedeni projekti in opis trenutnega stanja vsakega 
projekta posebej. Pred izgradnjo potrebujemo gradbeno 
dovoljenje ter overjene služnosti vseh lastnikov parcel, 
po katerih potekajo komunalni vodi, kar predstavlja 
dolgotrajno usklajevanje. V tej fazi je medsebojno 
razumevanje občanov in občinskih sodelavcev zelo 
pomembno. Vse dodatne informacije in grafične prikaze 
lahko pridobite na Občini Vojnik – področje komunalnih 
zadev. 
  
Vodovod Hrastnik 
Projekt vodovoda Hrastnik smo letos dokončno uskladili 
in pridobili vse služnosti od lastnikov zemljišč. Naročena 
je sprememba DGD (dokumentacija za gradbeno 
dovoljenje). Po pridobitvi dokumentacije bomo oddali 

vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina 
predvidenega vodovoda znaša 1495,59 m, na katerega se 
bo priključilo vsaj 15 uporabnikov. 
  
Vodovod Beli Potok 
Za projekt vodovoda Beli Potok imamo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. V mesecu maju smo objavili 
razpis za izbiro izvajalca na portalu javnih naročil. Po 
izbiri izvajalca bomo začeli izgradnjo. Skupna dolžina 
predvidenega vodovoda znaša 982,36 m, na katerega se 
bo priključilo vsaj 8 uporabnikov. 
  
Vodovod Ilovca–Dedni Vrh 
Podjetje Vodovod-kanalizacija Celje, d. o. o. je naročilo 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po 
pridobitvi projekta bo Občina Vojnik skupaj z uporabniki 
pridobila služnosti, ki so potrebne za gradbeno 
dovoljenje. 

Vodovod Rove – podaljšanje 
Projekt vodovoda Rove – podaljšanje je v fazi 
pridobivanja zadnje služnosti. Ko bo trasa dokončno 
usklajena in pridobljene vse služnosti, bomo naročili 
DGD (dokumentacijo za gradbeno dovoljenje) in oddali 
vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina 
predvidenega vodovoda znaša 195 m, na katerega se bo 
priključilo vsaj 12 gospodinjstev. 
  
Vodovod Trnovlje pri Socki 
Za projekt vodovoda Trnovlje pri Socki imamo 
pridobljeno idejno zasnovo, ki se usklajuje z lastniki 
zemljišč in projektantom. Ko bo trasa dokončno 
usklajena in pridobljene vse služnosti, bomo naročili 
DGD (dokumentacijo za gradbeno dovoljenje) in oddali 
vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina 
predvidenega vodovoda znaša 1577 m, na katerega se bo 
lahko priključilo pribl. 50 gospodinjstev. 
  
Vodovod Lahka peč 
Za projekt »Rekonstrukcija vodohrana Lahka peč« je 
izdelana idejna zasnova. Pridobiva se dokumentacija 
za gradbeno dovoljenje in predaja vodovoda Čreškova v 
upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija, 
d. o. o., Celje. 
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Kanalizacija Lešje 
Projekt kanalizacije Lešje je trenutno v usklajevanju z 
lastnikom zemljišča za pridobitev zadnje služnostne 
pravice. Po pridobitvi služnosti bomo naročili 
spremembo projekta DGD in oddali vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Skupna dolžina predvidene 
kanalizacije znaša 521,61 m, na katero se bo lahko 
priključilo vsaj 12 gospodinjstev. 
  
Kanalizacija Višnja vas 
Za projekt kanalizacije Višnja vas imamo pridobljeno 
idejno zasnovo, ki jo usklajujemo z lastniki zemljišč in 
projektantom. Ko bo trasa dokončno usklajena, bomo 
naročili DGD (dokumentacijo za gradbeno dovoljenje) in 
vložili dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja. 
Skupna dolžina predvidene kanalizacije znaša 184,63 m, 
na katero se bo lahko priključilo vsaj 25 gospodinjstev. 
  
Kanalizacija Ivenca 
Za projekt kanalizacije Ivenca imamo pridobljene vse 
služnosti. Naročena je sprememba DGD (dokumentacija 
za gradbeno dovoljenje). Po pridobitvi spremembe 
projekta bomo oddali vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja. Skupna dolžina predvidene kanalizacije 
znaša 3174 m, na katero se bo lahko priključilo pribl. 50 
gospodinjstev. 
  
Kanalizacija v aglomeraciji Vojnik 
V sklopu projekta kanalizacije v aglomeraciji Vojnik 
imamo 4 projekte, vsak ima svoje gradbeno dovoljenje in 
so v aglomeraciji Vojnik (nad 2.000 PE), ki je eden izmed 
pogojev za prijavo sredstev EU. Projekti so: 
- kanalizacija pri Elektro v Vojnik, 
- odvodnjavanje odpadnih in meteornih vod Vojnika, 
- komunalna oprema na območju OPPN Žgajner, 
- kanalizacija v aglomeraciji Vojnik. 
V jeseni bo narejena prijava za sredstva EU skupaj z 
občinami Celje, Vojnik in Štore. Začetek gradnje je v 
načrtu za leto 2020, planirana sredstva pa v višini 1 
milijona EUR. 
  
Kanalizacija Arclin severovzhod in pot v Lešje 
Projekt zajema že zgrajeno kanalizacijo v Arclinu in 
na delu Poti v Lešje, za kar že imamo delno uporabno 
dovoljenje. Nadaljevanje projekta, ki pripada skupnemu 
gradbenemu dovoljenju, zajema naselji Gmajna in 
Konjsko. Ker po spremembi Uredbe odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode del naselja Gmajne spada v 
aglomeracijo Vojnik (nad 2.000 PE), bomo poskusili ta 
del uvrstiti v zgoraj omenjeni projekt, naselje Konjsko pa 
dokončati z lastnimi proračunskimi sredstvi.

Boštjan: PROMET  
Rekonstrukcija mostu čez Dobrnico
v zg. Hrenovi na JP 964601   
Obstoječi most čez potok Dobrnica ima prekladno 
konstrukcijo, sestavljeno iz jeklenih profilov, ki 
predstavljajo primarno nosilno konstrukcijo preko 
enega polja. Sekundarna nosilna konstrukcija so lesene 

deske (debeline okoli 10 cm), ki nalegajo primarno 
konstrukcijo v prečni smeri. Vertikalno nosilno 
konstrukcijo predstavljata dva krajna opornika AB. 
Rezultati obstoječega in predvidenega stanja nam 
prikazujejo, da se na obravnavanem območju Dobrnica 
razlije preko brežin ob nastopu visokih voda s povratno 
dobo 10 let ali več. Obstoječa mostna odprtina na 
obravnavanem območju prevaja visoke vode s povratno 
dobo 5 let. S predvideno ureditvijo se bo izboljšala 
pretočnost obstoječega korita in premostitve, in sicer 
tako, da bo most prevajal visoko vodo s povratno dobo 10 
let. Predvidena dela so: 
 
• odstranitev obstoječe konstrukcije; 
• izvedba novih podpornikov, 4 mostnih kril in nove 

plošče AB; 
• odstranitev 2–3 m obstoječe cevi premer 700, obdelava 

iztočne glave in izvedba poglobljenega odtočnega jarka 
vključno z zemeljskimi deli in oblogo brežine; 

• stabilizacija struge potoka s kamnito-betonskim talnim 
pragom; 

• čiščenje naplavin. 
 
Pri rekonstrukciji je upoštevana gornjo koto plošče AB 
od 306.15 do 306.25 m n. v. Objekt je zasnovan kot 
polno armirana betonska plošča debeline 35 cm, ki 
premošča vodotok Dobrnico v enem polju svetle dolžine 
6,70 m. Plošča AB je vpeta v kamnito-betonske opornike. 
Oporniki so predvideni iz lomljenca v betonu C25/30 
in armiranim zaledjem z armaturnimi mrežami Q503. 
Skupna dolžina mostne plošče je 7,70 m in širine
4,50 m. Kot križanja mostu in potoka znaša 86°. Objekt 
bo prevajal visoke vode s povratno dobo 10 let. Cesta 
preko objekta poteka v premi z vzdolžnim sklonom 2,0 %. 
Cesta se ne nadvišuje in ostaja v prvotni niveleti ceste. 
Dela v letu 2019 bo v celoti izvajalo podjetje NIVO EKO, 
v vrednosti 44.369,49 EUR. Rekonstrukcija mostu se v 
celoti financira iz proračuna Občine Vojnik. 
Rekonstrukcija LC 032013 Vojnik–Šmartno 
Začeli smo dela rekonstrukcije lokalne ceste LC032013 
Vojnik–Šmartno v dolžini 665 m. Izvajalec je podjetje 
VOC Celje, ki je bil izbran po postopku javnega naročanja 
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Mateja Kozikar in Boštjan Švab na gradbišču na lokalni cesti 
Vojnik-Šmartno v Rožni Dolini.
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– objavljen na portalu javnih naročil. Rekonstrukcija 
ceste se v celoti financira iz proračuna Občine Vojnik. 
Dela se bodo izvajala s postopkom hladne reciklaže z 
uporabo cementa in penjenega bitumna. Receptura 
za hladno reciklažo se je naredila predhodno z 
odvzemom vzorcev (sondažni izkopi) materialov iz 
obstoječe voziščne konstrukcije za potrebe izdelave 
predhodne delovne sestave receptura (uporaba cementa 
in penjenega bitumna). Postopek hladne reciklaže s 
penjenim bitumnom vezane nosilne plasti se izvaja 
do globine 30 cm. Asfalt se vgrajuje v sistemu AC22, 
debeline 6 cm, in AC11, debeline 4 cm. Rok dokončanja 
del je predvidoma do 15. 6. 2019. 
  
Rekonstrukcija lokalne ceste Ilovca–Črešnjice 
V okviru rednega vzdrževanja se je začelo izvajanje 
rekonstrukcije lokalne ceste LC464031 v Ivenci v 
razdalji 250 m. Rekonstrukcija je potekala s predhodnim 
rezkanjem asfaltne vozne površine, nato z izdelavo 
izravnave in preplastitvijo. Uredilo se je odvodnjavanje in 
javna razsvetljava. Asfaltiranje je izvajalo podjetje VOC 
Celje, pripravljalna dela pa Robaum, d. o. o. Dela bodo v 
celoti končana predvidoma do 15. 6. 2019. 
  
Ureditev lokalne ceste Frankolovo–Socka 
V mesecu maju smo objavili razpis za izbiro izvajalca za 
ureditev lokalne ceste Frankolovo–Socka v skupni dolžini 
420 m. Na tem delu je opaziti zamočvirjeno področje, 
ki se bo ob rekonstrukciji dreniralo in se bo zamenjal 
ustroj ceste v celoti. Takoj po izbiri izvajalca bomo začeli 
ureditev. 
  
Ureditev ulic: 
- Preložnikovo in Ahtikovo ulico bomo v območju, kjer je 

Elektro Celje izvajalo dela, preplastili z novo asfaltno 
prevleko, tako da bomo dobili celovito obnovljeno cesto 
v ulici z vsemi spremljevalnimi objekti (pločnik, javna 
razsvetljava in odvodnjavanje). 

  
- Pripravljamo projektno dokumentacijo za 

rekonstrukcijo Lokalne ceste LC464081 Vojnik–
Ljubečna od ZD Vojnik do semaforiziranega križišča 
R2-0282 Višnja vas–Celje. Dela se bodo izvajala fazno. 
Letos je v načrtu, da dela tudi že začnemo. 

  
- Rekonstrukcija Ceste talcev se prestavlja v prihodnje 

leto, ker je predhodno treba zgraditi fekalno 
kanalizacijo, kajti v dveh delih trasa kanalizacije poteka 
po tej cesti. Izgradnja fekalne kanalizacije se nanaša na 
projekt fekalne kanalizacije v aglomeraciji Vojnik. 

Poleg investicij vodim režijski obrat »Skrb za okolje«, 
usklajujem delo s predsedniki krajevnih skupnosti, s 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
skrbim za zimsko službo, sem zadolžen za gradnjo 
pločnikov in kolesarskih poti. 

2. Poleg teh projektov izvajata tudi upravne postopke.  
Mateja: 
Moje delo prav tako obsega izdajanje različnih dovoljenj, 
kot so: 
- dovoljenje za prekop ceste (npr. izgradnja komunalnih 

vodov); 
- dovoljenje za podboj ceste (npr. izgradnja komunalnih 

vodov); 
- dovoljenje za zaporo ceste (za izvajaje del v območju 

občinskih cest); 
- dovoljenje za poseg v varovano območje – gradnja v 

varovalnem pasu občinske ceste – pri lokalnih cestah 8 m, 
pri javnih poteh 4 m, pri občinskih kolesarskih poteh 2 m; 

- dovoljenje za izredni prevoz – dodatno povečanje 
obremenitve občinskih cest; 

- soglasje za postavitev objektov, škarp, ograj ob javnih 
poteh in lokalnih cestah; 

- mnenja/projektni pogoji za nameravane gradnje, 
priključitve na cesto. 

  
Ob kompleksnejših in zahtevnejših položajih mi s svojim 
strokovnim znanjem pomaga Boštjan. V primeru moje 
odsotnosti pa me tudi nadomešča. 
  
3. Katere so vajine največje težave
oziroma izzivi pri delu? 
Mateja: Največji izziv mi pomenijo novi projekti. Težave 
nastanejo pri dodatnih željah občanov, ki jih ne moremo 
izvesti. Tako nastane začaran krog, ker če manjka samo 
ena overjena služnost, ni mogoče pridobiti gradbenega 
dovoljenja in ni mogoče izvesti projekta. 
Boštjan: Koordinacije, želje in zahteve občanov, ki 
so v teoriji in praksi težko združljive in izvedene. Žal 
velikokrat ne moremo izpolniti vseh želja oziroma jih 
izpolnimo po najboljših močeh. Za npr. asfaltiranje 
cest je treba ceste predhodno predati Občini Vojnik 
in zemljiškoknjižno urediti, kar pa velikokrat prinese 
dodatne težave. 
  
4. Kaj vama vzame največ časa?  
Mateja: Trenutno še spoznavam novo delovno mesto. 
Glede na to, da sem že v preteklih letih delala tudi na 
projektih, lahko rečem, da največ časa vzamejo služnosti, 
telefonski klici in stranke v času uradnih ur. 
Boštjan: Glede na področje dela porabim veliko časa za 
dogovarjanje in prepričevanje ljudi, usklajevanje del z 
izvajalci ter odzivnost na telefonske klice. 
  
5.  Katero investicijo oziroma kaj si štejeta kot 
največji uspeh pri svojem delu? 
Mateja: Vsaka dokončana investicija je uspeh. Projekt 
sekundarne kanalizacije Frankolovo zajema kar 3762,22 m 
kanalizacije in je zagotovo moj največji uspeh –uskladitev 
trase, pridobitev vseh služnosti in gradbenega dovoljenja. 
Boštjan: Izgradnja primarnega in sekundarnega dela 
kanalizacije Frankolovo vključno s čistilno napravo, 
izgradnja fekalne kanalizacije v Arclinu, izgradnja mostu 
v Razdelju (cesta v Homec) in most v spodnji Hrenovi, 
izgradnja vodovoda Straža in Razgorce, cestni priključek 
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v Novi Cerkvi (pri OŠ Nova Cerkev), organizacija 
vzdrževanja asfaltnih cest. 

6. Kdaj sta najbolj zadovoljna? Ob sodelovanju in 
pohvali občanov?  
Mateja: Sodelovanje občanov pomeni veliko. Če so 
občani razumevajoči in pripravljeni sodelovati, je to 
največje zadovoljstvo in tudi ključ do uspeha. 
Boštjan: Najpomembnejše je, da so občani zadovoljni. 
Če so pri izvajanju projektov pripravljeni pomagati – 
sodelovati (včasih je dovolj samo razumeti), je še toliko 
boljše. Zadovoljen sem, če so projekti izpeljani v roku in v 
okviru razpoložljivih finančnih sredstev. 

7. Katere projekti so predvideni v predlogu strategije 
2020–2030? 

Področje okolja:  
Na področju OP Okolje se bodo v občini Vojnik izvedli 
ukrepi in projekti po področjih, ki bodo usmerjeni v 
uresničevanje vizije s cilji, ki so v skladu z okolijskimi 
standardi EU. V ospredju bo trajnostni razvoj s 
ciljem maksimalne vključenosti gospodinjstev na 
javni vodovod, kanalizacijo in čistilne naprave ter v 
sistem organiziranega odvoza in ločevanja odpadkov. 
Pozornost bo namenjena ustrezni frekvenci odvozov, 
urejenosti javnih površin, ureditvi okolice potokov in 
jezer ter odstranjevanju in sanaciji divjih odlagališč. 
Na področju energetike pričakujemo zmanjšanje 
porabe energije pri javni razsvetljavi in pri porabi 
energije javnih objektov ter povečan izkoristek 
obnovljivih virov energije. Ob povečani participaciji 
občanov na področju okolja se pričakuje tudi povečanje 
ocene zadovoljstva občanov. Z vidika vizije in 
usklajenosti s politikami EU je odnos do okolja ena od 
prioritetnih nalog tako gospodarstva kot prebivalcev.

Področje prometa: 
Na področju OP Promet se bodo izvedli ukrepi in 
projekti, ki bodo usmerjeni v uresničevanje vizije 
in kvantificiranih ciljev občine Vojnik do leta 2030. 
Asfaltirale in predvsem rekonstruirale se bodo lokalne 
ceste in javne poti ter urejalo lastništvo. Posebna 
pozornost bo veljala izgradnji kolesarskih poti in 
ureditvi pločnikov. Povečalo se bo število urejenih 
parkirišč – tudi z namestitvijo električnih polnilnic, 
pozornosti pa bodo deležne še sprehajalne in tematske 
poti ter varnost na avtobusnih postajah. Pred vpeljavo 
operativnih programov in ukrepov se morajo preučiti 
in uskladiti sinergijski učinki v ostalih razvojnih 
stebrih, kar bo omogočalo koordiniran in celovit 
pristop k uresničevanju vizije in ciljev. 

Boštjan meni, da se bomo lotili dela za doseganje 
ciljev po najboljših močeh in v skladu z razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi. 
Mateja pravi, da je na terenu vedno kaj novega. 
Zanimivo ji je spoznavati ljudi ter jim pomagati 
pri boljši komunalni oskrbi. Boštjana pa preseneča 

odkritost ljudi ter pozitivna naravnanost občanov in 
občank na terenu. Prepričan je, da je v večini primerov 
prijazen odziv strank soodvisen od prijaznosti in 
strokovnosti občinskih uslužbencev. Torej oba stremita 
k odličnemu sodelovanju in k strokovnemu delu za 
boljši, lažji in lepši jutri. 
Z racionalno organiziranostjo želimo doseči čim več 
učinkov za občane, žal pa nas zakonodaja dostikrat 
omejuje tudi z dolgotrajnimi postopki. 
Boštjan in Mateja, zdaj so vaju naše občanke in občani 
še bolje spoznali in bodo lažje pristopili k reševanju 
svojih težav. 

Most v spodnji Hrenovi omogoča varen prehod čez Dobrnico

Obnovljena lokalna cesta v Ivenci
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Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš, Lidija Eler Jazbinšek 

Veliko ljudi si prizadeva za uspešno delo
Slavnostna seja je potekala v 
na novo pridobljenih prostorih 
Knjižnice Vojnik, v prostoru, 
ki je namenjen razstavam in 
knjižnični dejavnosti. Na seji smo 
s člani Sveta Krajevne skupnosti 
Vojnik, županom, podžupanom 
in prisotnimi gosti – ravnateljico 
OŠ Vojnik, predsedniki in 
predstavniki društev ter odborov 
– ob poročilu pregledali, kaj se je 
v letu od preteklega praznika pa 
do danes v kraju dogajalo, kaj se 
je v tem času izboljšalo, katere od 
načrtovanih dejavnosti, investicij 
so bile uresničene in se ozrli tudi na 
uresničevanje zastavljenih načrtov 
in planiranje novih investicij in 
izboljšav. 
 
Slavnostni seji je sledila prireditev 
s podelitvijo priznanj ob prazniku 
Krajevne skupnosti Vojnik. V 
kulturnem programu prireditve, v 
katerem smo poudarili pomembnost 
medgeneracijskega sodelovanja in 
medsebojne pomoči, so sodelovali 
najmlajši pevci iz Vrtca Danijelov 
levček Vojnik, dramski krožek 
razredne in predmetne stopnje, 
učenke 4. a-razreda, Ana Marguč, 
Glorija in Simon Jager, in Ljudske 
pevke Taščice. Prireditev je 
povezovala Milena Petek. 
Sodelovanje med generacijami, 
društvi, zavodi, posamezniki, ki se s 
svojim delom, idejami, prireditvami 
in številnimi dejavnostmi dejavno 
vključujejo v delo in razvoj kraja, so 
pomembno gibalo razvoja življenja in 
dela v skupnosti. Hvaležna sem, da 
si veliko ljudi prizadeva za uspešno 
delo, sobivanje in za blaginjo vseh 
krajanov. S požrtvovalnim delom 
in neizmerno mero dobre volje 
mnogi med njimi, tudi naši letošnji 

nagrajenci, prispevajo k lepši podobi 
kraja in boljšemu počutju krajanov. 

Letošnji dobitniki priznanj so: 
Anton Perger je duhovnik v Vojniku 
že 46 let. Iz dneva v dan, iz tedna v 
teden, mesec, leto … ljudje vedo, da 
se lahko zanesejo na njegovo duhovno 
oskrbo, duhovno pomoč ali da jim 
posveti čas tudi kar tako, kadar si 
želijo pogovora, kadar so srečni ali 
žalostni. 
Skrbi za obnovo in ohranitev 
sakralnih objektov, ki so naša kulturna 
dediščina, bil je tudi pomemben 
člen pri postavitvi objekta, Doma 
sv. Jerneja. V tem mesecu bo postal 
zlatomašnik. Za nesebično delo 
v župniji in sodelovanje s krajem 
se mu Svet KS Vojnik zahvaljuje s 
priznanjem. 
  
Ivanka Plešnik je zelo dejavna v 
društvenem življenju tako v kraju kot 
v občini. Je pomemben člen Društva 
Dobra volja, s katerim uresničujejo 
cilje sovaščanov, prirejajo različne 
prireditve, skrbijo za prijetno 
druženje, sodelujejo z drugimi 
društvi, obenem pa pomagajo 
sovaščanom, ko se znajdejo v stiski. 
Vedno sodelujejo tudi v čistilni akciji, 
kamor vključijo podmladek. Ivanka 
je bila v prejšnjih dveh mandatih 
tudi zelo dejavna članica v Svetu KS 
Vojnik. Lani je postala predsednica KO 
RK, dejavna je tudi v projektu Društva 
upokojencev Slovenije, Starejši za 
starejše. Sokrajani jo spoštujejo, saj 
vedo, da ko se bo Ivanka zavzela 
zanje, bo zadeva slej ko prej rešena. 
Za njeno vsestransko delo v kraju in 
pomoč sokrajanom ji Svet KS Vojnik 
podeljuje priznanje. 
  
Dušan Blazinšek je bil v mladosti 

kmečki fant, ki je bil rad v družbi 
svojih sovrstnikov, gasilcev na vasi. 
Z zavzetostjo se je udeleževal vaj, 
tekmovanj, različnih izobraževanj, ki 
jih je organiziralo društvo, in se tako 
strokovno izpopolnjeval za naloge, 
s katerimi se soočajo gasilci. Tako je 
postal član PGD že v zgodnji mladosti 
in temu poslanstvu ostaja zvest tudi 
zdaj, ko ne odkloni pomoči, ko jo 
kdo od svojcev, znancev ali sosedov 
potrebuje. Je pa tudi prizadeven 
član ZB za vrednote NOB Vojnik. Za 
njegovo dejavno delo v društvih mu 
KS Vojnik podeljuje priznanje. 

Ekipa Strelskega društva Bratov 
Dobrotinškov Vojnik – Saška Nerat, 
Matjaž Žgajner in Janez Pintar – 
dosega pomembne in odmevne 
rezultate na strelskih tekmah v 
različnih kategorijah. V sezoni 
2018/19 so med strelskimi društvi 
koroške, štajerske in zasavske regije 
dosegli 2. mesto ekipno. Tudi v 
streljanju z malokalibrsko puško 
dosegajo odlične rezultate. Na 
tekmovanju v streljanju z vojaško 
puško je bil Matjaž Žgajner dve leti 
zapored zmagovalec. Zelo uspešna 
je tudi Saška Nerat. Na državnem 
tekmovanju je lani dosegla drugo 
mesto, letos pa tretje, na zadnji tekmi 
z malokalibrsko puško je v svoji 
kategoriji do 50 let ugnala vse moške 
strelce in tudi vse (razen enega) 
veterane. Po rezultatih, ki jih zgoraj 
omenjena trojica dosega, si zasluži 
priznanje, saj zelo častno zastopajo 
Občino Vojnik in KS Vojnik tudi širše v 
regiji. Za njihove športne dosežke jim 
Svet KS Vojnik podeljuje priznanje. 

Lan Tominc je imel rad vodo že od 
malega. Pri sedmih letih je poskušal 
veslati in že takrat pokazal zanimanje 

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik
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Nagrajenci KS Vojnik v letu 2019

za treniranje tega športa. Njegovi začetki so bili pri 
Kajak kanu klubu na Špici v Celju. Pri desetih letih je 
dosegel prve vidne rezultate, ki so ga še bolj spodbudili k 
intenzivnejšemu treningu. Pot do olimpijske medalje ga 
je vodila preko kvalifikacij v Sloveniji, nato mednarodnih 
kvalifikacij tekmovalcev s celega sveta v Španiji. Tam 
je z zmago v slalomski preizkušnji na mirnih vodah 
dosegel kvoto za uvrstitev na mladinske olimpijske igre v 
Buenos Airesu, kjer pa je dosegel izjemen uspeh. Postal 
je olimpijski zmagovalec v veslanju. Za njegove izjemne 
športne dosežke mu Svet KS Vojnik podeli priznanje. 

Martina Težak je zelo dejavna članica PGD Vojnik. 
Življenjska pot jo je pripeljala iz Dragomlja, kjer je bila 
predana gasilka, zato ji v Vojniku ni bilo težko takoj prijeti 
za delo. V letu 2011 je postala tajnica PGD, ne dolgo zatem 
pa še blagajničarka. Ves čas se tudi izobražuje, opravila 
je tečaja za bolničarko in informatičarko, od leta 2013 
opravlja nalogo pomočnice poveljnika za prvo pomoč 
v PGD Vojnik. Od leta 20118 je tudi s strani poveljstva 
GZ Vojnik-Dobrna imenovana za pomočnico poveljnika 
za prvo pomoč. Poleg vseh nalog se je Martina dejavno 
vključevala tudi v tekmovalne enote. Za njeno prostovoljno 
delo v PGD Vojnik ji Svet KS Vojnik podeljuje priznanje.
   
Čestitke nagrajencem in iskrena hvala vsem nastopajočim 
in njihovim mentorjem na prireditvi, Urbanu in Matjažu 
za tehnično pomoč, Irmi in Mateji za pomoč v zaodrju, 
Mileni za vodenje prireditve, Lei za fotografije, Poloni za 
oblikovanje priznanj in vabil, cvetličarni Maja za okrasitev 
odra, Vinogradniško-vinarskemu društvu Vojnik, Miranu 
Kovaču,  Društvu podeželskih žena Meta in Gostišču 
Turist. 

 
Za vso strokovno pomoč in podporo pri uresničevanju 
načrtov naše lokalne skupnosti, ki se dotikajo življenja 
in dela prebivalcev območja Krajevne skupnosti Vojnik, 
se zahvaljujem županu in zaposlenim na Občini Vojnik, 

svetnikom Občinskega sveta in članom Sveta KS, vsem 
predsednikom društev in njihovim članom, ravnateljicam 
OŠ Vojnik, Vrtca Mavrica Vojnik in Vrtca Danijelov levček 
Vojnik, delavcem režijskega obrata ter vsem sokrajankam, 
sokrajanom in drugim, ki nam pomagate pri ustvarjanju 
prijetnega sobivanja. 

Ob odprtju obnovljene ceste Konjsko (Pilih–Lavbič)

Na slavnostni seji so pregledali preteklo delo in nakazali prihajajoče 
projekte.



12 | OgledalO | 03 – 125 | 27. junij 2019 | 

Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

LO
KA

LN
O

 S
RE

DI
ŠČ

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

Delovna pomlad v KS Nova Cerkev
Odprtje ceste Lemberg–Rupe 
V soboto, 18. maja 2019, je bilo ob 17. uri uradno odprtje 
asfaltirane javne poti Lemberg–Rupe v skupni dolžini 
375 m. Cesto je blagoslovil dekan Alojz Vicman. Trak je 
slavnostno prerezal župan Občine Vojnik Branko Petre 
ob prisotnosti predsednika Sveta KS Nova Cerkev Slavka 
Jezernika in ostalih članov režijskega odbora. 
Cesta je simbol služnosti in zavedanja, da nas cesta 
povezuje in zbližuje. Zahvaljujemo se vsem krajanom 
na omenjeni trasi, ki so prispevali finančna sredstva za 
pripravo javne poti pred asfaltiranjem. Vsem uporabnikom 
želimo srečno in varno vožnjo. 
  
Delo KS Nova Cerkev 
V Krajevni skupnosti Nova Cerkev se vkljub deževnemu 
vremenu nadaljujejo dejavnosti, kot so bile planirane za 
leto 2019; in sicer: 
- Dokončno se je uredil most Polže–Homec (ki ga bomo 

predali svojemu namenu z blagoslovom v ponedeljek, 
24. junija 2019) in most spodnja Hrenova (odprtje z 
blagoslovom bo v petek, 21. junija 2019). 

-  Začela se je izgradnja betonskega mostu zgornja Hrenova 
(dokončan naj bi bil predvidoma v mesecu avgustu 2019). 

- Asfaltiranje javnih poti po načrtu KS Nova Cerkev za 
leto 2019 (prednostne ceste so javne poti, ki imajo 
klančine, zaradi katerih imamo večje stroške vzdrževanja 
predvsem v deževnih dnevih). 

- Izvaja se krpanje asfaltnih površin na najnujnejših javnih 
poteh v KS Nova Cerkev. 

-  Na vzhodnem delu se je uredila služnostna pot za 
vzdrževanje obzidja na pokopališču Nova Cerkev. 

-  Redno vzdržujemo makadamske javne poti in bankine. 
- Pripravlja se dokumentacija za pridobitev gradbenega 

dovoljenja-izgradnja vodovoda Trnovlje pri Socki 
(1. faza). 

-  V središču Nove Cerkve se predvideva sanacija granitnih 
kock med asfaltnimi površinami.

 
Vse krajane in krajanke obveščam, da imamo v soboto, 6. 
julija 2019, ob 8.30 slavnostno sejo Sveta KS Nova Cerkev s 
podelitvijo krajevnih priznanj v dvorani gasilskega društva 
Nova Cerkev. Ob 9.30 sledi proslava v spomin na padle 
borce pri spominskem obeležju v Novi Cerkvi. 
  
Vljudno vabljeni.

Pridobitev za uporabnike ceste Lemberg–Rupe
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EOBČINA VOJNIK JE
PRIMER DOBRE PRAKSE 
 Povzela: Lea Sreš, foto: arhiv občine

Iniciativa Heroji furajo v pižamah 
Ena izmed občin, ki se je odzvala 
pozivu prejema »Paketa za 
lažjo uvedbo ukrepov za manj 
voženj pod vplivom alkohola« 
na celjskem območju je bila tudi 
Občina Vojnik.
 
Občina Vojnik, ki je tudi sicer zelo 
dejavna na področju preventivnih 
aktivnosti, vezanih na prometno 
varnost, je aktivno pristopila k 
iniciativi »Heroji furajo v pižamah«. 
Paket je v prostorih občine 
slavnostno predal Gregor Habe, član 
Zavoda Vozim. Župan Občine Vojnik 
Branko Petre je ob predaji razložil: 
»Povabila k sodelovanju smo bili 
veseli in nanj smo se nemudoma 
odzvali. Delovanje Zavoda Vozim 
dobro poznamo, saj so v preteklosti 
že sodelovali pri skupnih projektih. 
Občina Vojnik je tudi sicer že 
vrsto let zelo aktivna na področju 
preventive v prometu, s številnimi 
aktivnosti pa želimo poskrbeti 

za kakovostno ozaveščenost in 
informiranje svojih občanov ter še 
posebej mladih. V občini Vojnik 
bomo zato z veseljem pristopili 
k izvajanju aktivnosti, ki jih 
predvideva »Paket za lažjo uvedbo 
ukrepov za manj voženj pod vplivom 
alkohola« in se tako pridružili tistim 
občinam, ki že uspešno delujejo v 
okviru iniciative »Heroji furajo v 
pižamah«. 
  
Občina Vojnik tako postaja primer 
dobre prakse – z uvedbo nekaterih 
aktivnosti, ki jih predvideva paket in 
jih načrtujejo izvajati kontinuirano 
tudi v prihodnosti ter z zagotovitvijo 
herojskih delavnic za učence 
osnovnih šol v lokalnem okolju, bo 
občina tako še dodatno pripomogla 
k doseganju večje varnosti na 
lokalnih cestah. 
  
Več informacij na spletni strani
http://www.vozim.si/heroji 

OBČINSKI
SVET OBČINE VOJNIK 
Povzela: Tanja Golec Prevoršek 

Povzetek 1. izredne seje Občinskega sveta 
Občinski svet Občine Vojnik je na prvi izredni seji
16. 4. 2019:
- se seznanil s predlogom umestitve navezovalne ceste 

Ljubečna–Arclin v prostor ter sprejel sklep, s katerim 
podpira projekt Navezovalna cesta Ljubečna–priključek 
AC Celje vzhod–varianta jug 2; 

- sprejel predlog spremembe občinske meje med Mestno 
občino Celje in Občino Vojnik; 

- se seznanil s projektom Poslovni objekt obrtna cona 
Vojnik in ga podprl; 

- se seznanil s projektom Gasilski poligon Vojnik in 
predlagal pridobitev dodatnih obrazložitev. 

Župan Občine Vojnik Branko Petre, Urška 
Mužar, višja svetovalka za družbene 
dejavnosti, in član Zavoda Vozim Gregor Habe
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Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst: Dušan Horvat, Elči Gregorc,  foto: Dani Landekar 

Pestro dogajanje ob krajevnem prazniku
Praznik naše krajevne skupnosti je 23. maj, kajti na 
ta dan so leta 1944 partizani na Frankolovem izvedli 
drzno akcijo, ko so izpraznili skladišče orožja in 
pregnali nemške učitelje. Ta dan pa je tudi spomin na 
ponovno vstajenje slovenske pesmi v našem kraju, 
saj je v tej noči po treh letih hitlerjevske okupacije 
iz deseterice grl slovenskih partizanov v temno noč 
ponovno zadonela slovenska pesem, ki je bila pri nas 
vseskozi zelo spoštovana in močno uveljavljena.
 
Slavnostna seja  
V počastitev praznika Krajevne skupnosti Frankolovo, 
ki ga na Frankolovem praznujemo 23. maja, je bila v 
prostorih OŠ Antona Bezenška Frankolovo izvedena 
slavnostna seja Sveta KS Frankolovo. Slavnostne seje so se 
poleg članov Sveta KS Frankolovo udeležili tudi gostje z 
županom Občine Vojnik Brankom Petretom. Vse navzoče je 
nagovoril predsednik Sveta KS Frankolovo Dušan Horvat. 
Izrazil je veselje, da so se odzvali vabilu in poudaril, da 
le s skupnimi močmi, razumevanjem in spoštovanjem 
lahko dosežemo rezultate in pričakovanja svojih krajanov. 
Poudaril je tudi vlogo Sveta Krajevne skupnosti in vseh 
tistih, ki na kakršen koli način pomagajo uresničiti 
potrebe, zastavljene cilje in želje vseh krajanov. Truditi se 
je treba, da je kraj lepo urejen, da je zgrajena čim boljša 
komunalna infrastruktura, da so zagotovljeni optimalni 
pogoji na vzgojno-izobraževalnem področju in da je kraj 
zanimiv tudi za ljudi okoli nas. Vse to je bilo v teh letih v 
večini primerov zagotovljeno, čeprav so želje in potrebe 
vedno večje od realnih zmožnosti. Opravil je inventuro 
o delu KS in pridobitvah v preteklem letu ter se zazrl v 
svetlo prihodnost, ki jo vidi predvsem pri gradnji težko 
pričakovanega novega vrtca s skupno kurilnico, jedilnico 
ter zunanjo ureditvijo na južnem delu šole. Pa tudi na 
drugih področjih bo treba marsikaj postoriti. 
Pohvalil je delo društev in organizacij v kraju, se zahvalil 
njihovim članom in predsednikom. S svojim prostovoljnim 
delom dajejo utrip našemu kraju, ga predstavljajo 
zanimivejšega in ga promovirajo tudi izven občine. Za 
sodelovanje se je zahvalil tudi OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo, Vrtcu Mavrica – enoti Frankolovo, Župnijski 
karitas Frankolovo, Krajevni organizaciji Rdečega križa 
Frankolovo, Krajevni organizacijo ZB za vrednote NOB 
Frankolovo, Župniji Frankolovo, Župniji Črešnjice, Gostilni 
Turist, posebno pa vsem tistim, ki te organizacije vodijo. 
Vsem je čestital ob krajevnem prazniku, jim zaželel obilo 

zdravja, sreče ter energije za dobra dela. Preden je predal 
besedo županu Občine Vojnik Branku Petretu in prisotnim, 
se je zahvalil svetovalki KS Frankolovo Ines Novak za trud 
in opravljeno delo. Po končani slavnostni seji smo se vsi 
preselili v dvorano OŠ na osrednjo prireditev ob prazniku 
KS, kjer smo uživali v lepem ubranem petju in podelitvi 
krajevnih priznanj. 
  
Podelitev krajevnih priznanj 
Krajevna priznanja za leto 2019 so po sklepu članov Sveta 
KS in predstavnikov društev dobili: 

DARKO RAVNAK – za dolgoletno dejavno delo v PGD 
Frankolovo in sodelovanje z ostalimi društvi 

SONJA JAKOP – za dolgoletno delo v Prosvetnem društvu 
Anton Bezenšek in pomoč ostalim društvom 

KVARTET FRANKOLOVO – za ohranjanje štiriglasnega 
petja različnih žanrov in promocijo kraja Frankolovo 
Vsem dobitnikom iskrene čestitke.
 
Letni koncert Moškega pevskega zbora
Anton Bezenšek Frankolovo 
Kot vsako leto je tudi ob letošnjem prazniku Krajevne 
skupnosti Frankolovo Moški pevski zbor Anton Bezenšek 
Frankolovo pod vodstvom zborovodje Matevža Pušnika 
pripravil letni koncert z izborom pesmi iz njihovega 
bogatega pevskega repertoarja. Tudi letos so se zboru 
pridružili gostje; in sicer Mešani pevski zbor Forte iz 
Vojnika, ki ga vodi Tomaž Marčič. Ker imamo v občini 
Vojnik kar nekaj kakovostnih pevskih sestavov, je prav, da 
se ob takšnih priložnostih prav ti predstavijo domačemu 
občinstvu in s tem razlogom so letos Frankolovčani gostili 
omenjeni zbor. Da sta oba pevska zbora zelo kakovostna, 
dokazuje tudi letošnja uvrstitev obeh v regijsko raven, 
v katero so uvrščeni najkakovostnejši zbori iz letošnje 
območne revije v Celju. 
  
Med koncertom obeh zborov so se z dvema skladbama 
predstavili tudi letošnji krajevni nagrajenci Kvartet 
Frankolovo, saj člani prepevajo v moškem zboru in 
delujejo v okviru domačega prosvetnega društva. Koncert 
je obiskal tudi prof. Marjan Lebič, dolgoletni zborovodja 
in častni član prosvetnega društva Anton Bezenšek, ki 
kljub častitljivim letom še vedno rad prihaja na Frankolovo 
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in se redno udeležuje koncertov, ki jih prireja domači 
pevski zbor. Koncert in celotno prireditev je tudi letos 
povezovala Janja Srebot Vdovič. Po koncertu se je skupaj z 
gosti in krajani Frankolovega, tudi ob lepi domači pesmi, 
nadaljevalo druženje v sosednjem gostišču. Tako so na 
Frankolovem še enkrat dokazali, da je tu res doma lepa 
slovenska pesem, ki povezuje kraj in ljudi, ki v njem živijo. 

Odprtje izgradnje sekundarne kanalizacije z obnovo 
ceste v Stražici 
V Krajevni skupnosti Frankolovo smo bogatejši za odsek 
zgrajene kanalizacije z obnovo javne poti v Stražici (od 
Pinterja do Kolarja). V soboto, 1. junija 2019, je bilo 
v okviru praznika krajevne skupnosti bila izvedena  
otvoritev sekundarne kanalizacije z obnovo ceste v 
Stražici. V sklopu izgradnje kanalizacije se je dodatno 
obnovil obstoječi vodovod, uredilo odvodnjavanje ceste 
- meteorna kanalizacija, položili so se cestni robniki, 
zgradila kanalizacija za javno razsvetljavo s stojnimi 
mesti in obnovila asfaltna površina  javne poti od odcepa 
proti stanovanjski hiši Kolar. Na odprtju je spregovoril 
predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat in župan Občine 

Vojnik Branko Petre, ki sta nato skupaj z. Hedviko Trobiš 
in krajani Stražice simbolično prerezala trak. Cesto je 
blagoslovil Pater Branko Cestnik. Sledilo je prijetno 
srečanje pri Gorenškovih. Hvala vsem krajanom tega dela 
Stražice za organizacijo odprtja. 
  

Moški pevski zbor Anton Bezenšek med koncertom
Odprtje sekundarne kanalizacije z obnovo ceste v Stražici

Nagrajenci KS Frankolovo v letu 2019
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SKRB ZA STAREJŠO 
GENERACIJO
 Tekst: Dušan Horvat, foto: Lea Sreš

Srečanje starejših krajanov ob prazniku KS Frankolovo
V okviru praznika Krajevne skupnosti Frankolovo 
smo 23. maja organizirali vsakoletno, tradicionalno 
srečanje starejših krajanov v Gostilni Turist 
Frankolovo. Vabila za druženje prejmejo krajani, 
ki bodo v tekočem letu dopolnili sedemdeset let 
in starejši. Letos se je prijavilo rekordno število 
udeležencev, saj se je srečanja udeležilo več kot 60 
krajanov in krajank. Pred srečanjem je dr. Vinko 
Kraljič, župnik sosednje župnije Črešnjice, bral 
vsakoletno sveto mašo za starejše krajane. Pridružil se 
nam je tudi domači župnik, pater Branko Cestnik, ki 
maše v ta namen bere že vrsto let.

Organizatorji srečanja smo že tri leta zapored: Krajevna 
skupnost Frankolovo, Župnijska karitas Frankolovo 
in Krajevna organizacija Rdečega križa Frankolovo. K 
sodelovanju smo povabili otroke Vrtca Mavrica Vojnik 
iz enote Frankolovo, ki so pod vodstvom vzgojiteljev 
pripravili krajši kulturni program. Zapel je tudi Kvartet 
Frankolovo. Sledilo je prijetno druženje ob hrani in 
pijači. 
  
Zbrane so pozdravili in nagovorili predsednik Sveta KS 
Frankolovo Dušan Horvat, župan Občine Vojnik Branko 
Petre in predsednica Krajevne organizacije Rdečega 
križa Frankolovo Marija Čretnik. Ob koncu uradnega 
dela je predsednik Sveta KS Frankolovo najstarejši 
udeleženki Tereziji Krivec in najstarejšemu udeležencu 
Jožetu Gregorcu izročil priložnostni darili. Vsi prisotni 
so prejeli spominska darilca, ki jih že nekaj let pripravijo 
otroci Vrtca Mavrica Vojnik iz enote Frankolovo. Hvala 
za lepo gesto. 
  
Zahvaljujemo se nastopajočim za izvedbo kulturnega 
programa in vsem, ki ste pomagali pri organizaciji 
srečanja. Veselimo se naslednjega srečanja z vami v 
želji, da ste zdravi, srečni in veseli. 
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Jože Gregorc, najstarejši udeleženec srečanja, in Dušan Horvat

Upravna enota Celje cenjene stranke obvešča, da bosta Krajevna urada Vojnik in Dobrna, ki delujeta na območju 
Upravne enote Celje, v času od 1. junija do 31. avgusta, zaradi nemotenega zagotavljanja upravnih storitev na 
sedežu upravne enote v času poletnih šolskih počitnic in dopustov, in tudi že junija, zaprta.  

V tem času lahko stranke urejajo vse zadeve na sedežu Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje, oziroma 
pokličejo po telefonu na številki: 03 4265 306 ali 03 4265 302. 
Elektronski naslov naše upravne enote je ue.celje@gov.si.
 
Hvala za razumevanje.

OBVESTILO O ZAPRTJU KRAJEVNIH 
URADOV V ČASU

OD 1. JUNIJA DO 31. AVGUSTA
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Čas, v katerem živimo, je čas hitenja, 
buljenja v mobilne telefone in čas 
brezosebnih stikov, ne vedno, ampak 
mnogokrat pa že. Žal mi je, da moram 
to napisati, a naj mi oporeka tisti, ki se 
počuti prizadetega in sam nikoli tega 
ne počne. Tudi jaz! Naši odnosi so kljub 
danostim moderne tehnologije, ki nam 
omogoča pogovore z ljudmi daljnih 
dežel na vse možne načine, ali pa prav 
zato takšni in kličejo po spremembah 
pri vsakem od nas. 
  
Spremembe se začnejo pri 
posamezniku, ki je del družbe. To 
je neizpodbitno dejstvo. Družbo pa 
sestavljamo ljudje, posamezniki, ki 
imamo v rokah škarje in platno, verjeli 
ali ne. Pa bo marsikdo rekel, to ni res, 
odnose nam narekuje družba, oblast, 
država, cerkev, politika in še bi lahko 
naštevala subjekte in objekte, ki nam 
narekujejo, 
kako se 
moramo vesti, 
pogovarjati, 
poslušati in 
predvsem ne 
ugovarjati. 
Drži, da 
moramo 
spoštovati 
institucije, 
zakone, 
običaje in 
navade, vendar do katere meje, če pa 
vidimo, v kaj nas vse to vodi. V nič 
dobrega za nas, le še v večjo kontrolo 
nad nami. 
Še vedno ima sleherni od nas škarje 
in platno v svojih rokah. Spet vidim 
grenak nasmešek na vašem licu, ko 
berete te vrstice, a je popolnoma 
res, da državo 
sestavljamo mi, 
državljani, občani, 
prebivalci naše 
lepe državice 
na sončni strani 
Alp, ne peščica 
povzpetnikov, ki 
nam je ukradla 
državo. Torej, 
če bodo naši 
medsebojni odnosi 
drugačni, bolj 
odprti, prijaznejši, 
sočutni in naravnani na blaginjo 
drugega, ne nase, se bo svet okoli nas 
začel počasi, resda počasi, spreminjati, 
in to na bolje. 
  
A le s tem nikakor ne moremo 

pričakovati pozitivnih sprememb, 
na glas moramo tudi povedati, 
kaj nam ni všeč v politiki na vseh 
ravneh delovanja, in to večkrat. Kot 
lahko zaključimo iz tega, se vsaka 

sprememba začne pri najmanjši celici 
naše družbe, to smo mi, ki tvorimo 
državo, in če nas bo več, če bomo 
povezani in strpni drug do drugega, 
brez zapiranja v lastne vrtičke, bo naše 
sporočilo močnejše in bo doseglo tiste 
tam zgoraj, ki nam ukazujejo in režejo 
kruh. 
  

Dovolj pametovanja, kaj in kako! 
Poglejmo si od blizu, kaj bi morali 
spremeniti v medsebojnih odnosih, 
da bi naše življenje postalo znosnejše, 
bogatejše in prijaznejše do slehernega 
od nas. Od tistega, ki ima že danes 
vsega dovolj, do tistega, ki živi v 

velikem pomanjkanju in, roko na srce, 
oba sta državljana naše Slovenije in 
oba bi morala imeti dovolj za človeka 
dostojno življenje. No, eden »itak« že 
ima vse … 
Naši medsebojni odnosi največkrat 
temeljijo na strahu, sebičnosti in bolj 
malo na človečnosti, tisti, o kateri 
nam govorijo v šolah, cerkvi in nam 
pridigajo o njej naši politiki. Resničnost 
pa je popolnoma nekaj drugega. Kruta 
je do majhnega človeka, ki životari in 
se boji povedati o svoji bedi. 
  
Snemimo maske z obraza in si 
povejmo, kaj in kdo smo in kaj nas 
moti. Ne bodimo »ugajači« na vsakem 
koraku, naj nas ne bo strah, kaj bo 
rekel sosed, prijatelj, uradnik, ko 
ga nekaj prosimo, kar nam pripada 
kot državljanu ali občanu. Strah in 
zapiranje vase je naš sovražnik, ne 

zaveznik, zato 
se odprimo in 
povejmo, kadar 
smo v težavi, 
če trpimo. Še 
so dobri ljudje, 
veliko jih je, ki 
so pripravljeni 
pomagati 
človeku v stiski. 
Povežimo se 
in naredimo 

verigo dobrih ljudi v svoji občini, ki 
pomaga pomoči potrebnemu, če tega 
ne vidijo in ne slišijo politiki in vladne 
organizacije. 
Naj vas vprašam, ste pripravljeni 
postati člen v verigi dobrih ljudi? 
Zelo malo je treba, da ste to, le verjeti 
je treba v višje cilje v naši družbi in 
seveda nekaj narediti. Veriga je močna 

toliko kot vsak njen 
člen. 

  

Dragi moji sokrajani, 
prijatelji, ker se 
bliža čas počitnic in 
dopustov, vam želim 
veliko srečanj z novimi 
ljudmi, naj bodo tudi 
dogodki, ki vas bodo 
razveselili, morda 
naučili nekaj, česar še 

ne znate … Dajte slehernemu, ki ga 
srečate, del sebe, del vaših sanj in del 
srca. Naj ne odide od vas, ne da bi se ga 
dotaknili in seveda on vas. 

Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

DOŽIVLJATI IN
ČUTITI DRUGEGA 

 Tekst: Mila Kočevar, foto: osebni arhiv

»Resničnost je popolnoma 
nekaj drugega. Kruta je do 

majhnega človeka, ki životari 
in se boji povedati o svoji bedi.«
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ALJOŠA
VALEK
 Tekst in foto: Nina Mlinar 

Lahka hrana za poletne dni
Šparglji ali beluši, kot jim tudi 
radi rečemo, so eden najboljših 
naravnih antioksidantov. 
Rastejo spomladi, ko je ravno 
pravi čas za čiščenje telesa, saj 
pripomorejo k odvajanju odvečne 
vode in krepijo imunski sistem. 
Vsebujejo glutation, najmočnejši 
antikarcinogen in antioksidant, 
ter rutin, ki krepi stene krvnih žil 
in kapilar. V Sloveniji poznamo 
štiri vrste špargljev, v večji meri 
pa jih delimo na gojene in divje. 
Z gojenjem špargljev se na našem 
območju ukvarja Aljoša Valek, 
ki nas je z veseljem povabil v 
svoj dom in nam predstavil to 
zakladnico zdravja.
 
Zakaj gojenje špargljev?  
Aljoša je po izobrazbi natakar, 
nad kuhinjo pa se je navdušil že v 
mladosti, saj pravi, da v kuhanju 
zelo uživa. Všeč mu je preizkušanje 
receptov, še raje pa skuha kakšno 
jed čisto po svoje. Pri kuhanju mu 
je zelo pomembno, kakšna živila 
uporablja, zato prisega na sestavine, 
nabrane na domačem vrtu. In ravno 
zaradi te želje po kakovostni, zdravi 
in doma pridelani hrani sta se z 
ženo Meto odločila, da na domači 
kmetiji prevzameta skrb nad šparglji. 
Šparglje je v Vojnik prinesel Metin 
oče, Marjan Kovač, in sicer leta 

1989, ko je navezal stik s Primorsko. 
Tam so šparglji zaradi ugodnih 
vremenskih razmer uspevali že nekaj 
časa, Marjan pa je želel dokazati, da 
se s trdno voljo in delom, da doseči 
marsikaj. Tako mu je uspelo, da je 
bil prvi, ki je na Štajerskem gojil 
šparglje. 
  
Kdaj in kako saditi šparglje? 
Šparglje je treba posaditi na 
trajno mesto, v marcu in aprilu, z 
razmakom okrog 50 cm. Korenine 
šparglja položimo na očiščena 
tla in jih zastremo s kompostno 
zastirko ter zalijemo. Debelejša, kot 
je zastirka, boljši bo pridelek, saj 
šparglji obožujejo rodovitna tla. Tako 
pripravljeno zemljo in sadike pustimo 
pri miru vsaj tri leta. Čez leto pa je 
te nasade treba tudi okopavati in 
jih na tak način vzdrževati. Dobro 
vzdrževani nasadi imajo dobo 12–15 
let. Šparglji družine Valek se tako 
razprostirajo na 30 arov zemlje 
v Arclinu in še na 48 arov v Novi 
Cerkvi. Večino dela opravita Aljoša 
in Meta sama, na pomoč pa jima 
priskoči tudi tast Marjan. Ko pa je 
dela preprosto preveč, so dobrodošle 
vsake roke, ki so pripravljene 
pomagati, saj je pomembno, da 
šparglje pobirajo sproti, hkrati pa 
je treba odstraniti tudi plevel, ki 
špargljem onemogoča rast. 

Kako pa je s pobiranjem pridelka? 
Šparglje nato prvič pobirajo tri 
leta po sajenju sadik. S pobiranjem 
začnejo v mesecu maju, včasih pa 
že tudi konec aprila, odvisno od 
vremena. Pomembno je omeniti 
tudi to, da pri pobiranju obstaja 
pravilo, in sicer, da prvo leto 
pobiranja šparglje pobiramo dva 
tedna, naslednje leto jih pobiramo 
štiri do pet tednov in nato osem 
tednov letno. Aljoši pri pobiranju 
velikokrat pomaga šestletni sin 
Žiga, ki je nad delom na njivi zelo 
navdušen. V lažja opravila vključuje 
tudi mlajšo hčer Klaro, saj se mu 
zdi pomemben stik otrok z naravo 
in zavedanje, da je doma pridelana 
hrana bolj okusna in zdrava. Tako si 
poleg pridobivanja delovnih navad 
otroci krepijo tudi imunski sistem, 
se gibljejo na prostem, hkrati pa 
kakovostno preživljajo skupni čas. 
Kdo ve, mogoče pa se bosta otroka 
nad šparglji navdušila v toliki meri, 
da bosta kasneje prevzela kmetijo in 
gojenje špargljev. 
Aljoša stremi k temu, da šparglje 
pobira dnevno, kar se da sproti 
in da jih ljudem ponudi sveže, saj 
le tako zaužijemo vse vitamine, 
ki jih šparglji vsebujejo. Poleg že 
omenjenih antioksidantov so šparglji 
bogati še z vitamini (A, C, E in K), 
vsebujejo kalij, ki je pomemben 
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Aljoša Valek med pripravo

Zmes vina, čebule, česna, klinčkov in pehtrana Beli šparglji Šparglje kuhamo 4–5 minut.
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Šparglji v holandski omaki  
Sestavine:
- beli šparglji 

- 2 dcl polsladkega vina 

- polovica čebule 

- 3 stroki česna 

Postopek: 
V vino damo polovico čebule, česen, klinčke, muškatni orešček in pehtran ter na zmernem 
ognju pustimo, da zavre (pribl. 5 min). V tem času se iz vina izloči alkohol. Pripravljeno zmes 
pustimo, da se ohladi, nato pa jo precedimo. Medtem ko čakamo, da se vino ohladi, stopimo 
maslo, ločimo rumenjake od beljakov ter jih po želji/okusu solimo in popramo. Olupimo bele 
šparglje in jih damo kuhati. V vodo dodamo limono, 1 žlico masla in sol. Šparglje kuhamo 4–5 min, 
odvisno od njihove debeline. 

Rumenjake nato postavimo na paro in stepamo. Postopoma dodajamo precejeno zmes iz vina, 
česna, čebule in začimb. Na koncu dodamo še stopljeno maslo in stepamo, dokler ne dobimo 
penaste omake. Skuhane šparglje nato odcedimo in postrežemo. Čez šparglje pa polijemo 
holandsko omako. Tako pripravljene šparglje lahko postrežemo kot predjed, prilogo ali kot 
samostojno jed. Zraven ponudimo še kozarček belega vina. 

pri uravnavanju krvnega tlaka, betakaroten in folno 
kislino. Zanimivo pa je tudi to, da ne vsebujejo maščob in 
holesterola. 
  
Shranjevanje in priprava špargljev 
Potrgani šparglji hitro venijo in izgubljajo značilen okus, 
zato jih je najbolje porabiti takoj. Če pa se vam zgodi, 
da vam ostanejo, jih je najbolje shranjevati v hladilniku. 
Pred shranjevanjem jih ne operite, odstranite le olesenele 
konce in jih postavite navpično v višji lonec, v katerega 
ste nalili 2 cm vode. Pokrijte jih s folijo ali vrečko in 
jih hranite v hladilniku do največ tri dni. Lahko pa jih 
tudi zamrznete in jim tako podaljšate rok uporabe do 9 
mesecev. 
Šparglji so primerni za praktično vse termične obdelave: 
kuhanje, soparjenje, dušenje, praženje in cvrenje. 

Špargljem najprej odrežite spodnji oleseneli del in jih 
nato olupite. Pražite ali kuhajte jih le nekaj minut, 
da ohranite čim več hranilnih snovi. Če vam je okus 
špargljev všeč, jih lahko z malo domišljije pripravite 
na mnogo načinov, enega pa vam predstavljamo tudi 
mi. Aljoša se je odločil, da nam bo pripravil šparglje na 
njemu najljubši način in mi že nestrpno pričakujemo to 
kuharsko mojstrovino. 

Postrežemo kot prilogo ali glavno jed

- 1 /3 muškatnega oreščka 

- klinčki 

- pehtran 

- 250 g masla 

- 4 jajca 

- sol in poper 
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A FRIZERSTVO 
FRANČY
Tekst in foto: Nuša Lilija

 Pestra izbira storitev
V nekdanjih prostorih frizerskega salona Antonije 
Hren v bližini cerkve v Vojniku je s 1. aprilom 2019 
spet zasijala luč. Salon je bil nekaj časa zaprt, po 
nekaj mesecih pa je ponovno zaživel pod imenom 
Frizerstvo Frančy.

Franja Pogladič je že od otroštva vedela, da bo postala 
frizerka. Po končani osnovni šoli se je vpisala na frizersko. 
Med šolanjem je ogromno prakse pridobila v frizerskih 
salonih in tudi doma, kjer je strigla domače in prijatelje. 
Po šolanju se je najprej posvetila družini. Po rojstvu dveh 
sinov se je v frizerskem salonu redno zaposlila in se še 
dodatno izobraževala in sledila modnim smernicam 
frizerske stroke. 
  
Po sedmih letih so se ji uresničile dolgoletne sanje. S 
pomočjo domačih je v Vojniku odprla svoj frizerski salon. 
Poleg striženja nudi še druge storitve, kot so podaljševanje 
in barvanje trepalnic, podaljševanje nohtov, barvanje in 
oblikovanje obrvi, na željo moškim uredi tudi brado. 
  
Potrudi se za vsako stranko. Po predhodnem dogovoru 
uredi pričeske tudi izven delovnega časa, tako da so 
ljudje lahko urejeni na raznih slavnostnih dogodkih, kot 
so poroke, birme ali obhajila. Ker se udeležuje raznih 
izobraževanj po salonih, je nenehno v trendu. Svojim 
strankam glede pričesk tudi svetuje. 
Ker so poleg slik najmodernejših pričesk objavljene 
tudi razne nagradne igre, vabi Frizerstvo Frančy, da jih 
spremljate na FB strani https://www.facebook.com/
franjapogladic/. 
Če si želite urejeno pričesko, se lahko v nov, urejen in 
prijazen salon naročite osebno med delovnim časom, ki je 
od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure ali popoldan po 
telefonu (070 847 646). Za vse storitve lahko kupite tudi 
darilne bone.

        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

	

ELEKTRO KOVAČIČ
neskončna energ i ja
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 elektroinstalacije
 strelovodi
 meritve

www.elektro-kovacic.si

Franja Pogladič v svojem frizerskem salonu
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AKCIJSKA SKUPINA
Tekst: Primož Kroflič, Simbio, d. o. o. 

Povezovanje razvojnih idej občin Celje, Laško, Štore in Vojnik
Lokalna akcijska skupina (LAS) Raznolikost podeželja 
je bila ustanovljena kot pogodbeno partnerstvo oktobra 
2015. Ustanovile so jo lokalne skupnosti, javni zavodi, 
podjetja, zadruga, društva, kmetije in posamezniki z 
območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik z namenom 
pridobivanja evropskih sredstev za razvoj podeželja. 
Vlogo vodilnega partnerja, ki skrbi za delovanje LAS, je 
prevzela družba Simbio, d. o. o. Ob ustanovitvi LAS je bila 
pripravljena Strategija lokalnega razvoja (SLR), ki so jo 
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdili 
septembra 2016.
 
Na podlagi SLR je območje pridobilo 1.426.100,00 EUR 
evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva 
so namenjena razvoju in animaciji območja ter izvajanju 
operacij (projektov) na upravičenih območjih omenjenih štirih 
občin in jih LAS razdeljuje na podlagi prispelih vlog na javne 
pozive. Približno polovico sredstev, namenjenih za operacije, 
je bilo dodeljenih z razpisoma v letih 2016 in 2017, preostanek 
v višini približno 587.000,00 EUR pa bo LAS razpisal na dveh 
javnih pozivih, ki bosta predvidoma objavljena septembra 2019 
in januarja 2020. Sredstva bodo na voljo za izvajanje operacij 
s štirih tematskih področij: ustvarjanja delovnih mest, razvoja 
osnovnih storitev, varstva okolja in ohranjanja narave ter večje 
vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 
  
Upravičenci so v letih 2018 in 2019 uspešno zaključili pet 
operacij, in sicer dve iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(Zavod Vozim – moja zgodba za tvojo varnost; Osnovna šola 
Štore – ureditev in vzpostavitev učnega parka pri OŠ Štore) 
in tri iz Evropskega kmetijskega sklada za regionalni razvoj 
(Občina Laško – fitnes na prostem na območju destinacije 
Laško, Sotočje dobrega; Občina Štore – ureditev otroških igrišč; 
Plahtica, d. o. o. – doživljajski zeliščni vrtovi). Poleg omenjenih 
že izvedenih je v izvajanju še 11 operacij, ki bodo zaključene 
v letih 2019 in 2020. Več o operacijah si lahko pogledate na 
spletni strani www.las-raznolikost-podezelja.si. 
  
LAS načrtuje v obdobju pred objavo javnih pozivov več 
dogodkov, na katerih bodo potencialni zainteresirani za 
sodelovanje na javnih pozivih LAS pridobili informacije o 
možnih vsebinah za prijavo na pozive, postopkih izbora 
operacij in obveznostih pri izvajanju teh. Prvi dogodek 
bo predvidoma 12. 6. 2019 popoldne v Celju, kjer bodo 

predstavljene izvedene operacije in vsebine, ki jih LAS v skladu 
s SLR pričakuje v vlogah na javna poziva. Na začetku julija 
načrtujemo animacijsko delavnico za razvoj projektnih idej, 
na kateri bodo udeleženci lahko predstavili svoje ideje, jih 
povezali z ukrepi SLR in poiskali potencialne partnerje. 
  
Vse dejavnosti, ki jih LAS izvaja z namenom animacije 
območja, imajo skupen cilj, to je spodbuditi zainteresirane 
prebivalce območja, da s pomočjo novih znanj in idej začnejo 
kreativno razmišljati in ustvarjati tržno ponudbo na območju. 
Na LAS menimo, da je zasnova lokalne oskrbe, ki jo mnogi 
povezujejo le z lokalno pridelavo hrane, lahko mnogo več. 
Lokalna oskrba namreč lahko določenemu območju zagotavlja 
izrabo lokalnih naravnih virov na področju storitev, energetske 
oskrbe, oskrbe s hrano in podobno. Takšen način uporabe in 
prodaje dobrin, ki jih na nekem območju imamo, zmanjša 
dolge transportne poti in predstavlja neposreden pretok 
finančnih sredstev od ponudnika do potrošnika brez vmesnih 
posrednikov. 
Osnova, da takšna zasnova v nekem okolju deluje, je 
razumevanje tako na strani ponudnikov kot potrošnikov. 
Ponudniki morajo z znanjem poskrbeti, da so njihovi pridelki, 
izdelki in storitve vrhunske kakovosti, saj bodo le tako našli 
kupce zanje. Potrošniki pa moramo poznati tovrstno ponudbo 
in vedeti, katere so prednosti nakupa lokalnih izdelkov 
in pridelkov. LAS Raznolikost podeželja v jesenskem času 
načrtuje predstavitev izvedenih operacij, na katero bomo 
povabili ponudnike z območja LAS in savinjske regije. Na ta 
način želimo svoje delovanje in ponudbo območja predstaviti 
prebivalcem in obiskovalcem območja. 
  
Informacije o delovanju LAS, možnostih sodelovanja na javnih 
pozivih in članstvu v LAS lahko prejmete na spletni strani 
www.las-raznolikost-podezelja.si, po e-pošti info@raznolikost-
podezelja.si ali po telefonu 03/425 64 66. Vabimo vas, da se 
nam pri dejavnostih pridružite. 
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Tekst: Nataša Kračun, foto: arhiv podjetja

Poslovna strategija in evropski standardi kakovosti
V Klubu podjetnikov občine Vojnik si želimo povečati 
prepoznavnost podjetij v lokalni skupnosti. Tokrat 
predstavljamo podjetje Alba, d. o. o., ki s svojo razvojno 
naravnanostjo in močno kadrovsko ekipo uspešno deluje 
na področju tehtalnih sistemov.
 

V občini Vojnik delujemo od leta 2014, saj nam je s svojim 
obrtnim območjem in odlično dostopnostjo predstavljala 
idealno lokacijo za novo korak na naši poslovni poti. 

Alba, d. o. o. je družinsko podjetje, prepoznavno na področju 
zagotavljanja celostnih rešitev in najsodobnejših tehtalnih 
sistemov. Na podlagi 35 let izkušenj v metrologiji smo razvili 
specializirano proizvodnjo tehtalnih in dozirnih sistemov 
po meri naročnika, kar pomeni, da za znanega kupca 
izdelamo sistem, ki je popolnoma prilagojen njegovemu 
delovnemu procesu. Sodelujemo z največjimi slovenskimi 
podjetji s področij farmacije, industrije avtomobilskih delov, 
industrije gradbenega materiala in drugimi. Številnim 
ponudnikom industrijske avtomatizacije svetujemo pri izbiri in 
implementaciji tehtalnih modulov. 
  

Naša poslovna strategija temelji na upoštevanju evropskih 
standardov kakovosti ISO 9001, ISO/IEC 17020 in ISO/
IEC 17025, ki potrjujejo najvišjo raven naših storitev. Kot 
akreditiran laboratorij izvajamo kalibracije in overitve 
mase (tehtnice, uteži), volumna (pipete, merilne posode 
idr.), pretokov (merilniki pretoka tekočin, merilne ročke na 
bencinskih servisih), pritiska (merilniki krvnega tlaka in 
tlaka v pnevmatikah), temperature (termometri, hladilniki), 
sile (zavorni valji) in vlage. Pri kalibraciji gre za preverjanje 
točnosti merilnega instrumenta in ker je večina merjenj 
namenjenih odločanju bodisi v trgovinske, proizvodne ali 
diagnostične namene, sta točnost in primerljivost merilnih 
rezultatov še posebej pomembni. 

Lahko bi rekli, da je metrologija DNK našega podjetja, zato smo 
tudi našo novo poslovno stavbo zasnovali v obliki pentagrama, 
ki simbolizira 500 mg etalonsko utež. To je utež, ki služi kot 
natančen vzorec mere v postopku kalibracije. 
  

Zavedamo se, da je za obstoj podjetja v nepredvidljivi 

gospodarski klimi razvoj ključnega pomena. Z lastnimi 
sredstvi in sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj 
uspešno pokrivamo delovanje svoje razvojne skupine, ki je v 
zadnjem letu usmerjena predvsem v razvoj visoko natančnih 
gravimetrijskih dozirnikov za doziranje majhnih količin sipkih 
praškov. Za prototip dozirnika smo v začetku letošnjega leta 
prejeli certifikat IECEx in pohvalimo se lahko, da smo prvi 
nosilec tovrstnega certifikata v Sloveniji. 
  

Prisotni smo tudi na tujih trgih, saj so naši kupci priznana 
podjetja iz Velike Britanije, Rusije in Nemčije. Letos smo svoje 
izdelke in novosti že tretje leto zapored predstavili v Nemčiji 
na sejmu Powtech, v mestu Nürnberg, ki je eden izmed 
najpomembnejših in največjih strokovnih sejmov analize 
delcev in procesnih tehnik za granulate ter praškaste in sipke 
materiale. 

Naši partnerji nas velikokrat vprašajo o izvoru imena Alba, 
ali gre morda za povezavo s Škotsko, z nogometnim klubom? 
Zgodba je dosti bolj osebna, saj gre za poklon Alojzu Albi, ki 
je spodbudil nekdanjega direktorja in ustanovitelja podjetja, 
Alojza Kračuna, da je pri 27 letih zapustil redno službo 
v Železarni Štore in se podal na samostojno podjetniško 
pot, začenši s servisom elektronskih in analitskih tehtnic. 
Tehtanje je še danes naša osrednja dejavnost, ki pa smo jo 
uspešno razširili še na druga področja. Podjetje tvori ekipa 20 
sodelavcev iz različnih strokovnih kadrov (elektroinženirji, 
inženirji strojništva, kemiki, ekonomisti, informatiki, 
programerji, elektrotehniki ipd.), ki jim je skupno to, da radi 
delajo, kar delajo, in da verjamejo v uspeh podjetja. Motiviran 
in zadovoljen kader je ključ do uspeha vsakega podjetja, zato 
vlagamo v izobraženo, strokovno podkovano ekipo, s katero se 
trudimo biti kos vsem izzivom in potrebam strankam. 
  

Dobre medsebojne odnose in timski duh v podjetju razvijamo 
tudi izven delovnega časa, saj se zaposleni radi udeležujemo 
raznih družabnih in športnih dejavnosti, kot so pikniki, pohodi 
na okoliške hribe in tekaške prireditve, med zimskih časom pa 
se radi sprostimo pri »jogi na delovnem mestu«. Naše glavno 
vodilo ostaja »Posel smo ljudje« in mu sledimo že od začetka 
ustanovitve podjetja. 
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URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

•
JAVNI RAZPIS

ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK V SEZONI 2019/2020
•

VLOGA 
ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK

•
JAVNA OBJAVA

PREDLOGA VIZIJE IN STRATEGIJE OBČINE VOJNIK 2020–2030
•

KONCESIJA 
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JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK V 

SEZONI 2019/2020

Občina Vojnik vabi vzgojno-izobraževalne zavode, športna društva, klube, rekreativne skupine in vse občane občine Vojnik, da 
si za svojo športno dejavnost, v sezoni 2019/2020, 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

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

POVRŠINA CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica 48,00

 2/3 telovadnice 32,00

 1/3  telovadnice 18,00

umetna plezalna stena + 1/3 telovadnice 24,00

POVRŠINA: 1/3 telovadnice
SEZONSKA CENA NA ENOTO  

(v EUR/uro od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020)

društva, klubi, skupine in druge 

pravne ter fizične osebe

15,28 € – 1,0 ura/ na teden

22,92 € – 1,5 ure/na teden

30,56 € – 2,0 uri/na teden

POVRŠINA: 1/3 športno plezanje
SEZONSKA CENA NA ENOTO

 (v EUR/uro od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020)

društva, klubi, skupine in druge 

pravne ter fizične osebe

20,37 € – 1,0 ura/na teden

30,56 € – 1,5 ure/na teden

40,74 € – 2,0 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 1/3 telovad.) za 1 uro

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

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

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

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

Za sezonsko uporabo telovadnice se šteje uporaba 4 (štiri) mesece 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 potrebne površine, uporabo dveh ali več 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 garderobe za sodnike.



25

UR
AD

NI
 D

EL

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK V 
SEZONI 2019/2020

Občina Vojnik vabi vzgojno-izobraževalne zavode, športna društva, klube, rekreativne skupine in vse občane občine Vojnik, da 
si za svojo športno dejavnost, v sezoni 2019/2020, 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

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

POVRŠINA CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica 48,00

 2/3 telovadnice 32,00

 1/3  telovadnice 18,00

umetna plezalna stena + 1/3 telovadnice 24,00

POVRŠINA: 1/3 telovadnice
SEZONSKA CENA NA ENOTO  

(v EUR/uro od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020)

društva, klubi, skupine in druge 

pravne ter fizične osebe

15,28 € – 1,0 ura/ na teden

22,92 € – 1,5 ure/na teden

30,56 € – 2,0 uri/na teden

POVRŠINA: 1/3 športno plezanje
SEZONSKA CENA NA ENOTO

 (v EUR/uro od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020)

društva, klubi, skupine in druge 

pravne ter fizične osebe

20,37 € – 1,0 ura/na teden

30,56 € – 1,5 ure/na teden

40,74 € – 2,0 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 1/3 telovad.) za 1 uro

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

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

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

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

Za sezonsko uporabo telovadnice se šteje uporaba 4 (štiri) mesece 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 potrebne površine, uporabo dveh ali več 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 garderobe za sodnike.

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 na naslov, po faksu ali na e-poštni naslov, in sicer 
najkasneje do petka, 23. 8. 2019.

Do 30. 8. 2019 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 2.9.2019.

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
Telefonska št.: 031 327 160 
Elektronska pošta: telovadnica.vojnik@gmail.com, 
obcina@vojnik.si 
Spletna stran: sport.vojnik.si, www.vojnik.si

Št.: 671-0001/2019-2      
Vojnik, 30. 5. 2019                                                                                        

Branko Petre,
župan Občine Vojnik  
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VLOGA ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK

»Podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, matična št. 5880386, da vpisane osebne 
podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov 

ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata 
evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

UPORABNIK (obkroži/označi): Nov uporabnik Obstoječi uporabnik
(uporaba v prejšnji sezoni)

DRUŠTVO/KLUB/SKUPINA/ POSAMEZNIK:
(naziv oz. ime in priimek, naslov)

POVRŠINA TELOVADNICE:
(cela telovadnica, 1/3, 2/3)

NAMEN RABE (naziv dejavnosti):

ŽELENI TERMIN (dan in ura):

ČAS UPORABE (1 ura – 60 min):

PODATKI O PLAČNIKU:

točen naziv:

naslov:

davčna številka/ID za DDV:

davčni zavezanec (da/ne):

KONTAKTNA OSEBA UPORABNIKA OZIROMA 
PREDSTAVNIK ZA UREJANJE OPERATIVNIH 

VPRAŠANJ:

ime in priimek:

telefon, mobilni telefon:

elektronski naslov:

ODGOVORNA OSEBA UPORABNIKA OZIROMA 
NAJEMNIKA:

ime in priimek:

naslov:

telefon, mobilni telefon:

OPOMBE: 
Uporabniki, ki so telovadnico uporabljali že prejšnjo sezono in želijo obdržati želeni termin v novi sezoni 2019/2020, 
označijo na začetku vloge (obkrožijo) obstoječi uporabnik in ni treba vloge izpolnjevati v celoti. V primeru novih 
uporabnikov in drugih, ki bi želeli javiti kakšne spremembe, pa prosimo, da vlogo izpolnijo v celoti.

Če ima uporabnik več sekcij, je treba izpolniti vlogo za vsako sekcijo posebej.
Če je plačnik pravna oseba, je treba obvezno priložiti potrdilo o registraciji in identifikacijsko številko za DDV.
Pred podpisom pogodbe za uporabo telovadnice se bodo termini usklajevali na podlagi podane vloge, v skladu s Pravilnikom 
o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014).

Izpolnjene vloge za prijavo na javni razpis morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslovu: Občina 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, najkasneje do 23. 8. 2019 s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OŠ VOJNIK«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v tajništvu Občine Vojnik oziroma poslano na elektronsko 
pošto: telovadnica.vojnik@gmail.com ali obcina@vojnik.si.

Datum:  

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:   

Žig 
(v kolikor poslujete z žigom)
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VLOGA ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK

»Podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, matična št. 5880386, da vpisane osebne 
podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov 

ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata 
evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

UPORABNIK (obkroži/označi): Nov uporabnik Obstoječi uporabnik
(uporaba v prejšnji sezoni)

DRUŠTVO/KLUB/SKUPINA/ POSAMEZNIK:
(naziv oz. ime in priimek, naslov)

POVRŠINA TELOVADNICE:
(cela telovadnica, 1/3, 2/3)

NAMEN RABE (naziv dejavnosti):

ŽELENI TERMIN (dan in ura):

ČAS UPORABE (1 ura – 60 min):

PODATKI O PLAČNIKU:

točen naziv:

naslov:

davčna številka/ID za DDV:

davčni zavezanec (da/ne):

KONTAKTNA OSEBA UPORABNIKA OZIROMA 
PREDSTAVNIK ZA UREJANJE OPERATIVNIH 

VPRAŠANJ:

ime in priimek:

telefon, mobilni telefon:

elektronski naslov:

ODGOVORNA OSEBA UPORABNIKA OZIROMA 
NAJEMNIKA:

ime in priimek:

naslov:

telefon, mobilni telefon:

OPOMBE: 
Uporabniki, ki so telovadnico uporabljali že prejšnjo sezono in želijo obdržati želeni termin v novi sezoni 2019/2020, 
označijo na začetku vloge (obkrožijo) obstoječi uporabnik in ni treba vloge izpolnjevati v celoti. V primeru novih 
uporabnikov in drugih, ki bi želeli javiti kakšne spremembe, pa prosimo, da vlogo izpolnijo v celoti.

Če ima uporabnik več sekcij, je treba izpolniti vlogo za vsako sekcijo posebej.
Če je plačnik pravna oseba, je treba obvezno priložiti potrdilo o registraciji in identifikacijsko številko za DDV.
Pred podpisom pogodbe za uporabo telovadnice se bodo termini usklajevali na podlagi podane vloge, v skladu s Pravilnikom 
o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014).

Izpolnjene vloge za prijavo na javni razpis morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslovu: Občina 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, najkasneje do 23. 8. 2019 s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OŠ VOJNIK«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v tajništvu Občine Vojnik oziroma poslano na elektronsko 
pošto: telovadnica.vojnik@gmail.com ali obcina@vojnik.si.

Datum:  

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:   

Žig 
(v kolikor poslujete z žigom)

JAVNA OBJAVA PREDLOGA VIZIJE IN 
STRATEGIJE OBČINE VOJNIK 2020–2030

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Vojnik 
www.vojnik.si javno objavljen predlog Vizije in strategije 
občine Vojnik 2020–2030 (v nadaljevanju VIS). 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. 

Pripombe in dopolnitve na predlog dokumenta lahko 
podate do srede, 17. 7. 2019, na obcina@vojnik.si ali na 
naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Komisija 

za pripravo in spremljanje strategije se bo opredelila do 
vaših pripomb in dopolnitev. 

Vizija in strategija občine Vojnik 2020–2030, ki bo najvišja 
možna stopnja usklajenih interesov, vsebuje konkretne 
kazalnike, povezane v celoto. Strategija je prvi korak, ki mu 
bodo morali slediti koraki izvrševanja, kar bo nedvomno 
izziv za odgovorne.

Samo Kunej,
predsednik Komisije za pripravo in spremljanje strategije

Koncesija za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v občini Vojnik

Občina Vojnik je v postopku podelitve koncesije za opravljanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v občini Vojnik.Občina Vojnik je v letu 2018 
in 2019 sprejela ustrezne odloke, ki določajo način opravljanja 
obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe na območju občine Vojnik. Z odlokom je Občina 
Vojnik določila, da se javna služba 24-urne dežurne pogrebne 
službe opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba. Izbira 
koncesionarja za opravljanje javne službe 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 zagotavljanje 24-urne dežurne 
pogrebne službe, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi 
obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov 
na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, 
kar bo izvajal izbrani koncesionar. Javni razpis za podelitev koncesije 
za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe v občini Vojnik je objavljen v Uradnem 
listu RS in na spletni strani Občine Vojnik.
Rok za oddajo prijav je 8. 7. 2019 do 10. ure.

Pripravila: Tanja Golec Prevoršek

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/16) ter 8. in 9. člena Odloka o 
podeljevanju priznanj občine Vojnik (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 2019. 

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, 16. 8. 2019.

Številka: 094-0001-2019/1 (2)
Datum: 31. 5. 2019 

   Predsednik komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja

Janko Čepin, l. r.
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Spoštovani!

Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 24. občinski praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom in 
društvom z območja 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, 16. 8. 2019. Lahko predlagate tudi več kandidatov, društev ali organizacij ter obrazcu 
priložite daljšo obrazložitev. 

Opozorilo: V skladu z novo zakonodajo varstva 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:     2019

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VOJNIK V LETU 2019

Na podlagi javnega razpisa o priznanjih občine Vojnik (Občinsko glasilo, Ogledalo št. 125, uradna spletna stran Občine Vojnik 
www.vojnik.si in spletni časopis www.mojaobcina.si/vojnik) predlagam, da prejme priznanje občine Vojnik:
 
 1.)     
 (Ime in priimek, naslov kandidata/kandidatke)

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

  

  

  
 
 3.) Predlagano priznanje (obkrožite številko): 

 1.) zlati vojniški grb 

 2.) srebrni vojniški grb

 3.) bronasti vojniški grb 

 4.) priznanje občine Vojnik

 Podpis predlagatelja/predlagateljice:
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Spoštovani!

Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 24. občinski praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom in 
društvom z območja 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, 16. 8. 2019. Lahko predlagate tudi več kandidatov, društev ali organizacij ter obrazcu 
priložite daljšo obrazložitev. 

Opozorilo: V skladu z novo zakonodajo varstva 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:     2019

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VOJNIK V LETU 2019

Na podlagi javnega razpisa o priznanjih občine Vojnik (Občinsko glasilo, Ogledalo št. 125, uradna spletna stran Občine Vojnik 
www.vojnik.si in spletni časopis www.mojaobcina.si/vojnik) predlagam, da prejme priznanje občine Vojnik:
 
 1.)     
 (Ime in priimek, naslov kandidata/kandidatke)

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

  

  

  
 
 3.) Predlagano priznanje (obkrožite številko): 

 1.) zlati vojniški grb 

 2.) srebrni vojniški grb

 3.) bronasti vojniški grb 

 4.) priznanje občine Vojnik

 Podpis predlagatelja/predlagateljice:

 

- soglasje kandidata/kandidatke za uporabo in obdelavo osebnih podatkov

(ime in priimek kandidata)

 

(naslov) 

 

Telefonska številka: 
 
 

E-pošta:

 

SOGLASJE KANDIDATA ZA UPORABO  IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

»Podpisani 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 z javno objavo ter pravic, ki 
izhajajo iz podelitve. 

Z oznako v okvirčku soglašam, da Občina Vojnik moje osebne podatke iz tega obrazca uporabi za (prosimo, označite, s katerimi 
nameni obdelave osebnih podatkov soglašate):

 • vodenje evidence prejemnikov priznanj in grbov Občine Vojnik,

 •  pošiljanje vabil na razne prireditve Občine Vojnik,

ter izrecno dovoljujem, da Občina Vojnik: 

 •  javno objavi obrazložitev predloga za podelitev priznanja/grba občine Vojnik za mene kot morebitnega prejemnika tega 
priznanja/grba.   

Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za vodenje točne evidence prejemnikov priznanj.
Občina Vojnik se obvezuje, da osebnih podatkov prejemnikov občinskih priznanj ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim 
osebam ali pravnim subjektom. 

Seznanjen sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter 
prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

 , dne  
                       (kraj)

   
 Podpis : 

V soglasju uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
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OBČINA VOJNIK

JAVNI POZIV

Župan Občine Vojnik bo 3. oktobra ob prazniku občine Vojnik podelil posebna priznanja za študijske dosežke:
• priznanja občanom in občankam, ki so končali doktorat v letu 2018 in 2019;
• priznanja mlajšim od 30 let za študijske dosežke v tujini (končan magisterij ipd.) v letu 2018 in 2019.

Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali bodo posredovane 
po e-pošti obcina@vojnik.si najkasneje do srede, 4. 9. 2019. 

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

Številka: 094-0002/2019-1
Vojnik, 31. 5. 2019
        Branko Petre, 

župan Občine Vojnik 

(ime in priimek kandidata)

 

(naslov) 

 

Telefonska številka:  

 

E-pošta:

 

SOGLASJE KANDIDATA ZA UPORABO IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

»Podpisani 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 ter pravic, ki izhajajo iz podelitve. 

Seznanjen sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter 
prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

V soglasju uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 , dne  
                       (kraj)

 Podpis : 



31

UR
AD

NI
 D

EL

OBČINA VOJNIK
JAVNI POZIV

Župan Občine Vojnik bo 3. oktobra ob prazniku občine Vojnik podelil posebna priznanja za študijske dosežke:
• priznanja občanom in občankam, ki so končali doktorat v letu 2018 in 2019;
• priznanja mlajšim od 30 let za študijske dosežke v tujini (končan magisterij ipd.) v letu 2018 in 2019.

Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali bodo posredovane 
po e-pošti obcina@vojnik.si najkasneje do srede, 4. 9. 2019. 

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

Številka: 094-0002/2019-1
Vojnik, 31. 5. 2019
        Branko Petre, 

župan Občine Vojnik 

(ime in priimek kandidata)

 

(naslov) 

 

Telefonska številka:  

 

E-pošta:

 

SOGLASJE KANDIDATA ZA UPORABO IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

»Podpisani 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 ter pravic, ki izhajajo iz podelitve. 

Seznanjen sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter 
prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

V soglasju uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 , dne  
                       (kraj)

 Podpis : 

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 6. redni seji 
20.6.2019

 OBČINA VOJNIK, Keršova 8, Vojnik

objavlja
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH 

STANOVANJ V NAJEM za leta 2020–2022

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 2020, 2021 in 2022 v najem. Število dodeljenih 
stanovanj bo odvisno od števila praznih stanovanj, ki bodo 
na razpolago v letih 2020–2022 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 in bodo sproščena 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 in na drugih lokacijah 
na območju občine Vojnik. 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 55 m², 
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.
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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; 

- da imajo stalno prebivališče na območju občine 
Vojnik; 

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

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

- da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva 
v letu 2018 gibljejo v mejah, določenih v razpisu pod 
točko 2.2;

- da 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. 2018 
do 31.  12.  2018 ne presegajo v preglednici pod to točko 
določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v 
navedenem obdobju znašala 1.092,74 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 983,47 EUR

2-člansko 135 % do 1.475,20 EUR

3-člansko 165 % do 1.803,02 EUR

4-člansko 195 % do 2.130,84 EUR

5-člansko 225 % do 2.458,67 EUR

6-člansko 255 % do 2.786,49 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 za navedeno 
obdobje predložiti sami. 

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.
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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; 

- da imajo stalno prebivališče na območju občine 
Vojnik; 

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

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

- da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva 
v letu 2018 gibljejo v mejah, določenih v razpisu pod 
točko 2.2;

- da 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. 2018 
do 31.  12.  2018 ne presegajo v preglednici pod to točko 
določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v 
navedenem obdobju znašala 1.092,74 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 983,47 EUR

2-člansko 135 % do 1.475,20 EUR

3-člansko 165 % do 1.803,02 EUR

4-člansko 195 % do 2.130,84 EUR

5-člansko 225 % do 2.458,67 EUR

6-člansko 255 % do 2.786,49 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 za navedeno 
obdobje predložiti sami. 

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 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 pogoj
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. Družina 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 dne 28.6.2019 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 28.6.2019 dalje 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 prosilci 
plačajo na blagajni sedeža Občine Vojnik ali denar nakažejo 
s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse 
številka: 013395390309168, ref 11 76392-7111002 – Občinske 
upravne takse, katerega fotokopija se priloži vlogi.
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Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko 
zahtevajo oprostitev plačila 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 28. 6. 2019 DO 29. 7. 2019; 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, druge listine pa, 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 
2018 (osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz dela 
prek študentskega servisa, invalidnina, denarna 
socialna pomoč, nadomestilo za brezposelne itd.).

2. Povzetek obračuna dohodkov, prejetih v letu 2018, 
ali odločba o dohodnini za leto 2018 (neto osebni 
dohodek, regres, pokojnina, invalidnina, starševsko 
nadomestilo, dohodek iz dela preko študentskega 
servisa, poslovni izid od 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, odločbo o določitvi in višini preživnine 
predložiti) 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, 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.
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Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko 
zahtevajo oprostitev plačila 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 28. 6. 2019 DO 29. 7. 2019; 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, druge listine pa, 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 
2018 (osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz dela 
prek študentskega servisa, invalidnina, denarna 
socialna pomoč, nadomestilo za brezposelne itd.).

2. Povzetek obračuna dohodkov, prejetih v letu 2018, 
ali odločba o dohodnini za leto 2018 (neto osebni 
dohodek, regres, pokojnina, invalidnina, starševsko 
nadomestilo, dohodek iz dela preko študentskega 
servisa, poslovni izid od 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, odločbo o določitvi in višini preživnine 
predložiti) 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, 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 dalj časa na območju občine Vojnik.

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. 

Uspel upravičenec, 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 2020–2022 se bodo 
stanovanja dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi, 
upoštevaje površinske normative, navedene v razpisu pod 
točko 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 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;

po telefonu na št. 03 78 00 628 (Tanja Golec Prevoršek) ali 
preko e-pošte pravna.sluzba@vojnik.si ali na tel.  03 78 00 640 
(Lidija Kolar).

Številka: 352-0005/2019
Vojnik, 20.6.2019

                                    Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Člani Turističnega društva Vojnik smo 11. in 12. maja 
obiskali Češko. Pot nas je vodilo preko Gradca proti 
Mauthausnu, kjer smo imeli prvi postanek za ogled 
tega koncentracijskega taborišča. Ko sem vstopila na 
dvorišče, me je spreletela groza, vendar poznalo se 
je, da je bila 5. maja spominska komemoracija, saj 
je bilo po celotnem taborišču veliko cvetja iz celega 
sveta.

 

Pot smo nadaljevali proti Češki, kjer smo imeli 
postanek za voden ogled gradu Hlobuka, ki je v kraju 
Češke Budejovice. Grad stoji na visoki skalni ploščadi 
nad Vltavo in spominja na Windsorski grad. V pisnih 
virih je bil omenjen že leta 1285. V 19. stoletju so 
ga obnovili v sedanjo romantično podobo, ki ji daje 
poseben pečat tudorski arhitekturni slog. Zunanjost 
grada obdaja lepo urejen park, ki je kar klical, da 
smo se sprehodili po njem in smo si že lahko ogledali 
prečudovito zunanjost samega gradu. Grad je bogat s 
tapiserijami, čudovitimi zbirkami porcelana, pohištva. 
V poznih popoldanskih urah smo se odpeljali do 
Čeških Budejovic, kjer smo prenočili. Naslednji dan 
smo si ogledali še pivovarno Budweiser. Vreme nam ni 
bilo naklonjeno, a vendar smo imeli še en načrtovani 
postanek. Ogledali smo si grad v Češkem Krumlovi, ki 
velja za eno najlepših srednjeveških mest v Evropi in je 
uvrščen na seznam svetovne dediščine Unesco. Domov 
smo se vrnili v poznih večernih urah z lepimi vtisi in 
skupnim druženjem. Ta izlet nas je še bolj povezal in 
nam dal elan za prihajajoče dogodke.   

  

Letos smo si člani Turističnega društva Vojnik zadali 
nalogo, da bomo poletje skušali popestriti s prireditvami 
Poletja v Vojniku. V sodelovanju z gospodom Žlausom 
pripravljamo delavnico na temo škarjerezov. Izvedli 
bomo tudi ustvarjalno delavnico z lesom, kjer bomo 
v svojo sredo povabili okoliške mizarje, lesarje ter 
ljubiteljske izdelovalce iz lesa. Na delavnici bomo 
izdelovali figure s tematiko Božičnega Vojnika 2019. 
Že zdaj vabljeni vsi, ki imate radi les, da se nam 
pridružite. Naš član Marko Zdovc organizira voden 
ogled in spoznavanje naše lokalne, krajevne zgodovine. 
Pripravljamo tudi srednjeveški dan, kjer bomo 
predstavili srednjeveške plese, igre in kulinariko. O 
prireditvah vas bomo pravočasno obvestili z zloženko, ki 
jo boste dobili v svoj poštni nabiralnik. Vljudno vabljeni, 
da se nam pridružite na delavnicah in pri ozaveščanju 
lokalne zgodovine. 

OGLEDALI SMO SI SVET
Tekst: Barbara Suholežnik Kugler, foto: Roman Kugler

Izlet na Češko

Bilo nam je lepo



37

DR
UŠ

TV
EN

I V
RT

IL
JA

K

Mrzidola, kot jo imenujejo 
domačini, je v Gradišču pri 
Zlatečah v gozdu, imenovanem 
Mrzidola, in je priljubljena točka 
za pohod, saj so poti dosegljive 
vsem generacijam, tudi otrokom. 
Do vrha je dostopna pešpot z 
vseh koncev – s strani Socke, 
Nove Cerkve, Zlateč, Homca, 
Landeka in Vizor. Do vrha so 
prepletene gozdne ceste in 
poti, pohodnik pa ima možnost 
prehoditi razdaljo dveh ali petih 
kilometrov.
 
Ideja o klopci ljubezni se je porodila 
med člani Športnega društva 
Socka pred dvema letoma, saj so 
v manjšem številu v začetku leta 
2017 začeli z novoletno zaobljubo 
o medsebojnih tekmovanjih, 
kolikokrat bodo v celotnem letu 
prispeli do vrha. Za leto 2017 so si 
postavili številko 125 vzponov, v 
letu 2018 so imeli premor in v letu 
2019 načrt povišali na 150 vzponov. 
Med temi pohodi se je porodila 
ideja o klopci, ki bi pristajala na 
vrhu. 
  
Po dveh letih se je začela ideja 
uresničevati, člani društva so 
darovali les in material, klopco je 
izdelal Igor Špegelj, napis na klopci 
pa lastnik gozda Denis Štimulak, 
ki tudi podpira tovrstno dejavnost. 
Poleg klopce je na novo postavljena 
tudi skrinjica, izdelana s strani 
Jerneja Steničnika, kjer najdemo 
knjižico Planinske zveze Slovenije, 
v katero se pohodniki lahko 
podpišejo. V skrinjici najdemo tudi 
zvezek, kamor lahko pohodniki 
vpisujejo lepe misli in hkrati 
preberejo misli drugih. 
  

Odprtje postavljene klopce je bilo 
v ponedeljek, 22. aprila 2019, 
ob 15. uri. Športno-kolesarsko 
društvo Nova Cerkev je organiziralo 

pohod s strani Nove Cerkve, 
Športno društvo Socka s strani 
Socke, srečanje na vrhu Mrzidole 
pa je bil povod za odprtje klopce 
ljubezni, kjer je bilo zbranih čez 50 
podpornikov ideje. Člani športnega 
društva in krajani Socke so 
poskrbeli za hrano, pijačo in sladke 
dobrote, za kar gre še posebna 
zahvala. Ob tem se je izrazila želja, 
da bi bila Mrzidola vedno obiskana 
v čim večjem številu, za ohranjanje 
prijateljstva in ljubezni do športa 
pa bi se pohodniki srečevali vsako 
leto na velikonočni ponedeljek ob 
isti uri, ne glede na vremenske 
razmere. 
  
Ob koncu naj vam razkrijem še 
pomen postavitve klopce ljubezni: 
klopca izkazuje ljubezen do narave 

in športa. Če pa bodo na njej sedeli 
oz. počili tudi ljudje, ki se imajo 
radi, pa bo še dodatno služila 
svojemu namenu. 

KLOPCA LJUBEZNI
NA MRZIDOLI
Tekst: Tanja Čretnik, foto: Klara Suhadolc

Skriti kotički

Klopca ljubezni je prijetno mesto druženja.
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Tudi uradno je zabeležen pohod v programu PD Vojnik. 
Ljudsko je ta hrib Šentjungert, kjer domuje stara 
božjepotna cerkev sv. Kunigunde. In tod se nam dvakrat 
na leto ustavi korak. Najprej v januarju kot zimski pohod 
ter kasneje v pomladi, tradicionalni majski pohod. 
Letos je bil že šestindvajseti. V teh letih se je nabralo 
mnogo gradiva, tako slikovnega kot v besedi, pisanega 
ali izrečenega. In ta zadnji se prenaša s posameznika, 
skupine, na posameznika, skupine … piše zgodbe in 
spomine!
 
Vsako leto željno pogledujemo v nebo in si želimo lepega, 
toplega vremena. A narava obrne po svoje. Vztrajni 
pohodniki, planinci pravijo, da naravo spoznavamo tudi v 
teh manj lepih priložnostih. Ušesa prisluhnejo kapljicam, ki 
se nežno spuščajo po mladih listih dreves, ptiči se tu in tam 
oglasijo iz skrivnih kotičkov, veter prinese pozdrav, podobe 
znanih poti se spremenijo: potoček preraste v potok, tu in tam 
hud veter prevrne drevo, hudournik spodnese pot, kolovoz, 
drvarji preuredijo cesto za svoje potrebe … 
Letos je bilo pohodnikov manj. Kljub temu je bilo podeljenih 
nekaj zlatih, srebrnih in bronastih značk. Seveda večina 
poudarja, da hodijo za veselje, zadovoljstvo, telo in dušo, a 
kot veleva tradicija tovrstnih pohodov, se evidentirajo tudi 
na tak način. Najstarejša udeleženka je bila stara 78 let in je 
bila z nami že štiriindvajsetkrat. Najmlajši je bil star nekaj 
mesecev. Veseli smo bili prijateljev planincev z Mute. Vodnik 
Jože je dodal, da se veseli ponovnega snidenja na Koroškem.
 
In kot vsako leto smo tudi letos imeli sv. mašo za vse planince, 
ki jih ni več med nami. Mašo je bral domačin, župnik Srečko 
Rehar. Hvala tudi Matjažu za branje beril. Tu in tam se je 
prikazalo sonce, kot bi pomahalo Zofki in ledenim možem. A 
delovna ekipa je opravila svoje, skrbno in odgovorno. Hvala! 

VZTRAJNI 
POHODNIKI 
Tekst: Zvonka Grum, foto: Rajko Sentočnik 

Kunigunda

DRUŠTVO 
TALON 
 Tekst in foto: Nuša Lilija 

Kramarski sejem
Topel sončni dopoldan je v nedeljo, 19. 5. 2019,
na Frankolovo privabil veliko obiskovalcev.
 
Društvo Talon Frankolovo je organiziralo že 18. 
kramarski sejem v graščinskem parku na Frankolovem. 
Kljub temu da je bilo letos malo manj stojnic, je sejem 
obiskalo veliko obiskovalcev, ki sta jih pozdravila 
predsednik Krajevne skupnosti Frankolovo Dušan 
Horvat in podžupan Občine Vojnik Vili Hribernik. 
Za fantastično vzdušje so poskrbeli mladi Vižarji. 
Miha, Oskar in Mohor so prijatelji s Frankolovega, ki so 
začeli skupaj vaditi pred meseci. S svojo navihanostjo 
so prvim plesnim parom na plesišču obljubili 
lastno zgoščenko, ko jo bodo izdali. Kot gostja je s 
svojim petjem pobožala naša ušesa Neža Turnšek iz 
Šmartnega v Rožni dolini. 
Kot vsako leto so se tudi letos organizatorji potrudili z 
bogatim srečelovom. Obiskovalci so se ob dobri kapljici 
in najboljših čevapčičih na sejmu še dolgo zadržali. 
Veselimo se že naslednjega. 

Prijetno druženje v parku

Letos je bilo pohodnikov manj. Delavnica izdelovanja rož
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Turistično društvo Nova Cerkev v 
letu 2019 obeležuje 50 let svojega 
delovanja, saj začetek seže v 
leto 1969, ko se je našla skupina 
ljudi, ki je imela željo po ureditvi 
kraja in vasi. Iz le približno 15 
članov se je postopno čez leta 
društvu pridružilo in je trenutno 
vključenih okoli 260 članov. Pri 
svojem udejstvovanju so »uvedli« 
tudi krajane, kar je pripomoglo, da 
danes živijo v urejenem in lepem 
okolju. Vodilo pri razvoju društva 
so pripravljenost na sodelovanje, 
strpnost, nesebičnost, gostoljubje, 
prostovoljstvo in enakopraven 
odnos do ljudi, ki delajo v društvu. 
Pri svojem delu poskušajo 
ozaveščati in izobraževati, 
skrbijo za čisto okolje in pri tem 
uspešno sodelujejo z Občino 
Vojnik, Krajevno skupnostjo Nova 
Cerkev, POŠ Nova Cerkev, POŠ 
Socka, Vrtcem Mavrica Vojnik in 
drugimi. Društvo je v vseh teh letih 
postalo razpoznaven in pomemben 
dejavnik družbenega dogajanja 
ne le v domači krajevni skupnosti, 

temveč na področju celotne občine 
in tudi širše (povzeto po Zborniku 
TD Nova Cerkev, 2019).
 
V počastitev jubileja je društvo 
izdalo zbornik v nakladi 300 
izvodov, v katerem so želeli v 
besedi in sliki prikazati delovanje 
društva čez čas ter misli članov 
in drugih podpornikov društva 
ob jubileju. Gradivo za zbornik 
so zbrali Lea Sreš, Oton Samec, 
Zvezdana Stolec in Boža Prevolnik, 
lekturo je opravila Milena Jurgec, 
oblikovala Petra Pehar Žgajner, 
fotografije pa so poiskali iz arhiva 
Občine Vojnik in avtorjev Matjaža 
Jambriška, Srečka Sentočnika in 
Lee Sreš. 
  
V sklopu praznovanja je društvo 
pripravilo tri prireditve. V petek, 
31. maja 2019, se je v Sorževem 
mlinu v Polžah odvil kulturni 
dogodek ob 50. obletnici delovanja 
društva, kjer je Rozmari Petek z 
besedo povezala kratek program 
z nastopajočimi učenci POŠ Nova 

Cerkev in POŠ Socka, in zahvalami 
ljudem, ki pripomorejo k delovanju 
društva. Še posebna zahvala je bila 
izrečena nekdanjim predsednikom 
in predsednicam društva, Otonu 
Samcu starejšemu, Ivania Lesjak, 
Otonu Samcu mlajšemu, Miri 
Šeško, Bojanu Tanjšeku, Lei Sreš, 
Alenki Prebičnik Sešel, Zvezdani 
Stolec in trenutno Boži Prevolnik, 
ter ostalim podpornikom društva. 
  
V soboto, 1. junija 2019, je bilo v 
kapeli sv. Mihaela v Novi Cerkvi 
odprtje razstave z naslovom 
Dediščina našega doma, ki so jo 
pripravili člani Turističnega društva 
Nova Cerkev v sodelovanju z učenci 
in učitelji POŠ Nova Cerkev in 
POŠ Socka. Ob odprtju smo lahko 
prisluhnili petju pevcev Prijatelji iz 
Nove Cerkve ter si ogledali risbice 
in druge izdelke učencev. 
  
V nedeljo, 2. junija 2019, so člani 
društva pripravili pester kulturni 
program na tradicionalni prireditvi 
Folklora na vasi v Novi Cerkvi. S 
številnimi nastopajočimi: Štajerski 
rogisti, Klateži, Iridance, Vrajeva 
peč, Folklorna skupina Šmartno 
v Rožni dolini, Folklorna skupina 
Bolnišnica Ptuj, Folklorna skupina 
Jurovski Dol, Folklorni skupini 
učencev POŠ Nova Cerkev in POŠ 
Socka, je povezovalka programa 
Marjana Kolenko pričarala lep in 
zanimiv dogodek, ki nam bo kljub 
slabemu vremenu še dolgo ostal v 
spominu. Žal se Folklorna skupina 
Koleda Velenje zaradi nevihte ni 
predstavila, smo pa kljub temu 
lahko občudovali njihove kostume, 
nasmehe in dobro voljo. 

TURISTIČNO
DRUŠTVO PRAZNUJE
Tekst: Tanja Čretnik, foto: Srečko Sentočnik

TD Nova Cerkev obeležuje 50 let delovanja 

Nastopajoči na obeležitvi 50-letnice 
delovanja društva
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Minevali so zadnji aprilski dnevi, v ozračju pa se je 
že čutil predpraznični utrip. Čeprav je zunaj še grelo 
toplo pomladno sonce, se je dvorana s poslušalci in 
povabljenimi gosti dodobra napolnila.
 
Člani MeKPZ DU Vojnik smo z zborovodkinjo prof. Katjo 
Klinc 26. aprila 2019 ob 19. uri pripravili letni koncert z 
geslom: »Pesem nas povezuje« in ga posvetili 15. obletnici 
delovanja našega zbora. Koncert so popestrili tudi gostje; 
mlada glasbena skupina iz Celja Attacca ter Družina Gregorc 

s Frankolovega, ki že od leta 1990 s svojim ljudskim petjem 
razveseljuje številne poslušalce. 
  
V prvem delu koncerta smo se posvetili belokranjskim 
ljudskim pesmim, ki so jih priredili različni slovenski 
skladatelji. Občinstvu so bile nadvse všeč Pahorjeve 
izštevanke: Stari dede, Od kotača do kotača, Tancaj črni kos 
idr. Skladbe so sicer bolj kratke, so pa vsebinsko zanimive 

in vsi pevci jih radi prepevamo. Preden smo prepustili oder 
svojim glasbenim gostom, je sledila podelitev priznanj 
zaslužnim članom pevskega zbora. O delovanju MeKPZ je 
spregovoril predsednik DU Vojnik Marijan Kajzba. Posebej 
je poudaril, da imajo za kakovost in številčnost zbora največ 
zaslug tisti člani pevskega zbora, ki v njem sodelujejo več 
kot deset let ali so v njem že od same ustanovitve. Ti še 
danes sestavljajo jedro celotnega zbora. Zato jim je Društvo 
upokojencev Vojnik nadvse hvaležno in jim je podarilo pisna 
priznanja. 
  
Priznanja za več kot deset let zborovskega petja in 
sodelovanja v njem so prejele Anica Kroflič, Amalija Planinšek 
in Marija Ravnak. Priznanje za petnajstletno zvestobo zboru 
in nesebično razdajanje na glasbenem področju so prejeli: 
Jožica Gerl, Jože Gregorc, Karel Klinc, Ivica Klinc, Ivana 
Koprivnik, Milica Novak, Rajko Sentočnik in Zinka Skaza. 
Tudi ostali člani PZ se zavedamo, koliko je vredno vsako 
leto prostovoljnega sodelovanja in razdajanja na kulturnem 
področju, zato vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo 
ter se veselimo z njimi. Njihova vztrajnost in požrtvovalnost 
je vsekakor spodbuda tudi nam. Posebno presenečenje pa 
nam je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije, saj 
je zboru podelila malo plaketo ZDUS za deset let delovanja. 
Priznanje nam je vročila ga. Zdenka Jan, predsednica Pevske 
zveze DU Celje. 
  
Svečanost trenutka po podelitvi priznanj so nadaljevali naši 
gostje Attacca iz Celja. Predstavili so se s štirimi skladbami 
s kitaristom in upravičeno poželi bučen aplavz poslušalcev. 
Z ubranim štiriglasnim petjem pa nas je seveda močno 
navdušila tudi Družina Gregorc, ki se še kako zaveda, da je 
naša ljudska pesem dragocena kulturna dediščina tudi za 
prihodnje rodove. Vsem gostom se iskreno zahvaljujemo, 
saj je vsak med njimi dodal dragocen kamenček v mozaik 
uspešno izvedenega koncerta. 
  
Zahvaljujemo se še svoji zborovodkinji Katji za strokovno 
vodenje zbora, saj vemo, da kljub močni obremenjenosti še 
vedno najde čas za nas. Hvala vsem, ki ste nam namenili 
čestitke, gospodu županu za prijazne in spodbudne besede in 
hvala povezovalki koncerta Janji Srebot za tekoče in zanimivo 
napovedovanje dogodkov. Zahvala gre tudi vsem donatorjem 
ter dobrotnikom, ki so kakor koli pomagali pri izvedbi letnega 
koncerta in nas finančno podprli za boljše delovanje zbora. 
Koncert smo zaključili z znano ljudsko pesmijo Žabe. 

PESEM NAS 
POVEZUJE 
Tekst: Marjan Čretnik, foto: Lea Sreš

Mešani komorni pevski zbor DU Vojnik

Pevci zbora so predstavili velik del programa

Pesem nas povezuje tudi z drugimi zbori
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V petek, 17.  maja 2019, smo imeli 
priložnost obiskati letni koncert 
Moškega pevskega zbora KUD Nova 
Cerkev v večnamenski dvorani OŠ 
Nova Cerkev. V uvodu koncerta so nas 
vsi nastopajoči pozdravili z ljudsko 
pesmijo »Ej, vigred je to«, celotni večer 
pa so organizatorji polepšali z lastno 
interpretacijo ljudskih in umetnih 
pesmi, kot so Strunam, Vsaki dan, 

Čukova ženitev, Sloven`c Slovenca 
vabi, Rezijanska in Čej so tiste stezice. 
Dodatna popestritev programa so bile 
gostje večera Vokalna skupina Cvet 
in Vokalna skupina Kolorina. Čez 
večer glasbe nas je z besedo popeljala 
Andreja Preložnik, ob koncu pa so 
bili vsi nastopajoči, zborovodkinja 
Moškega pevskega zbora Nova 
Cerkev in Vokalne skupine Kolorina 

Janja Belej in zborovodkinja Vokalne 
skupine Cvet Špela Kasesnik deležni 
pozdrava, zahvale in čestitk s strani 
župana Občine Vojnik Branka Petreta, 
predsednice sosednjega Kulturnega 
društva Socka Ivanke Koprivnik in vodje 
zbora Roka Kadilnika. Po prepevanju 
je sledilo druženje pevcev, pevk in 
obiskovalcev koncerta, ki smo odlično 
zaključili petkov večer. 

MOŠKI PEVSKI ZBOR 
KUD NOVA CERKEV
Tekst in foto: Tanja Čretnik

Letni koncert je navdušil

Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev

Občino Vojnik so med 23. in 26. majem obiskali 
predstavniki Društva Božene Nemcove (SBN) iz slikovitega 
mesta Česka Skalice in ravnateljica tamkajšnje OŠ 
Iveta Baranova. Namen obiska je bil podpis dogovora o 
sodelovanju med Turistično-kulturnim društvom Globoče 
in SBN Česka Skalice in dogovor o možnostih sodelovanja 
med OŠ Vojnik in OŠ Česka Skalice.

Predstavniki SBN s predsednico Heleno Duchačovo so 
si prvič ogledali bogato zbirko knjig, slik, turističnih 
prospektov in ostalega materiala o življenju in delu Božene 
Nemcove, ki jo najdemo v Galeriji Piros v Globočah. 
Lastnik galerije in dober poznavalec življenjepisa in 
bibliografije o Boženi Nemcovi Jože Žlaus je že devet let 
član SBN v Česka Skalici in je zato pred dvema letoma 

PODPIS DOGOVORA
O SODELOVANJU
Foto in tekst: Jelka Žlaus

Ščepec češke kulture na OŠ Vojnik
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dobil mednarodno priznanje na Češkem. Jože je tudi 
partner Oddelka za bohemistiko – češčino na ljubljanski 
univerzi, zato v galerijo prihajajo tudi študentje češčine 
in z navdušenjem ogledujejo veličastno zbirko o Boženi 
Nemcovi. 
  
Da bi se sodelovanje razširilo tudi na področje 
osnovnošolskega programa, smo na OŠ Vojnik pripravili 
kratko predstavitev Božene Nemcove. Postavljena je bila 
razstava pastelnih risb o življenju Božene Nemcove avtorja 

Jožeta Žlausa, predstavniki SBN so predstavili Češko in 
SBN, na koncu pa je bila predstavljena še pravljica Božene 
Nemcove »O Smoličku« v obeh jezikih, kar je bilo pa še 
posebej zanimivo za učence OŠ Vojnik. Po razgovoru med 
obema ravnateljicama, gospo Olgo Kovač iz OŠ Vojnik in 
Gospo Iveto Beranovo iz OŠ Česka Skalice, so bili položeni 
temelji za prihodnje sodelovanje med obema šolama, za 
kar se pa zavzema in podpira tudi župan Branko Petre. 
  

Kulturni program v OŠ VojnikČeška delegacija v Galeriji Piros v Globočah

Tako kot vsako leto smo se tudi 
letos družili ob zborovskem petju. 
Srečanje pevskih zborov občin 
Vojnik in Dobrna se je odvijalo 
v sredo 24. aprila, ob 19. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi. 

Vsako leto se srečanje zgodi ob istem 
času, na različnih lokacijah. Tokrat 
smo se družili v Novi Cerkvi. Namen 
srečanja je vedno enak, druženje in 
predstavitev dela vseh zborov. Prav 
tako pa je to srečanje tudi »generalka« 

za območno revijo pevskih zborov v 
Celju, kjer se vsi zbori predstavijo in 
dobijo strokovno mnenje o delu. 
  
Srečanja se je udeležilo sedem 
pevskih zborov: Moški pevski zbor 
Nova Cerkev pod vodstvom Janje 
Belej. Moški pevski zbor Antona 
Bezenška Frankolovo pod vodstvom 
Matevža Pušnika, Ženski pevski zbor 
Korona – Dobrna pod vodstvom Jana 
Grobelnika, Moški pevski zbor KUD 
France Prešeren Vojnik pod vodstvom 
Emilije Kladnik Sorčan, Moški pevski 
zbor Dobrna pod vodstvom Leona 
Ašenbergerja, Mešani pevski zbor DU 
Vojnik pod vodstvom Katje Klinc in 
Mešani pevski zbor FORTE Vojnik pod 
vodstvom Tomaža Marčiča. 
  
Pevski zbori so se predstavili ob 
slovenski ljudski in umetni pesmi 
ter zvestim poslušalcem popestrili 
večer. Pesmi je besedo dodala Andreja 
Petrovič. 

ZBOROVSKO PETJE 
Tekst: Janja Belej , foto: Lea Sreš

Srečanje pevskih zborov občin Vojnik in Dobrna

Moški pevski zbor France Prešeren in Branko Petre, župan



43

KU
LT

UR
NA

 R
AZ

G
LE

DN
IC

A

je bil naslov letošnjega koncerta MPZ KUD France Prešeren 
Vojnik.  V soboto, 13. aprila 2019, smo kot vsako leto izvedli 
tematsko obarvan pevski večer na domačem odru. Letos smo 
segli po »stanovih« oziroma poklicih in jih kar nekaj vključili 
v koncertni program: mi pevci smo mizarji in kmetje in 
čevljarji, kovači, krojači, vsi gremo v en korak, je bila uvodna 
pesem, ki opeva poslanstvo in vezi, ki se stkejo med nami ne 
glede na naš družbeni položaj, starost ali zunanjo podobo. 
Druži nas cilj, zapeti kot en mož. Upam, da nam je tudi letos 
to uspelo. Vključili smo jubilej, ki je povezan z Valentinom 
Vodnikom, in sicer 200 let od njegove smrti in njegovih 
verzov, v katerih se šegavo spominja svojega rodu in stanu. 
Tudi vojaški stan smo odpeli v Prešernovi pesmi Soldaška, pa 
dolenjske furmane in splavarje, pa mlinarje, gasilce in planine 
smo vpeli v pesem tako, da smo povedali, da po napornem 
delu spada k življenju tudi sprostitev tam, kjer je lepo. 

Letos so k nam v goste prišle pevke z Vinske Gore, Ženska 
vokalna skupina Fortuna, in s svojim izborom pesmi 
dopolnile in obogatile večer. Ploskanje v dvorani je to 
potrdilo. Naš prijatelj ljudski godec Tine Lesjak je pripomogel, 
da smo ob zvoku harmonike zapeli pesem s posebnim 
namenom. Lani se je namreč poslovil dolgoletni prijatelj 
moškega zbora, znani vojniški glasbenik in avtor lepi pesmi, 
Franci Zeme in ena izmed njih je Najlepše je doma. Pevci smo 
jo poklonili njemu v spomin. Tine je že lani kot gost s skupino 
Oplotničani obogatil koncert, letos pa smo dodali tudi 
njegovo uglasbitev pesmi Tu smo doma, valček z domoljubno 
vsebino. Ponosno smo jo zapeli in po ploskanju sodeč je segla 
poslušalcem globoko v srce. Potem pa smo se vprašali Kje 
najdem te dekle in bili za kratek čas snubci, pa še ljubici smo 
zapeli. Kasneje smo zapeli še dve skladbi koroškega slavčka 
Pavleta Kernjaka, Pomlad in Mavrica, s tem pa smo obeležili 

120 let od njegovega rojstva in 40 let od njegove smrti. V 
zavest Slovencev se je za vedno vtisnil s svojimi domoljubnimi 
in občutenimi ljubezenskimi pesmimi.  Prav tako smo se mi 
odločili, da je ljubezen tista, ki se dotakne vsakega, in zapeli 
smo svojim dragim damam Zmeron moja.

Na koncu smo povabili na oder svoje goste in Tineta ter 
družno skupaj s poslušalci v dvorani zapeli Pri farni cerkvici. 
Polna dvorana vedno zvestih poslušalcev je vzbudila prijetne 
občutke, da vztrajamo in da bomo še naprej razveseljevali 
ljubitelje petja.

Zahvaljujemo se vsem domačim, pokroviteljem in 
donatorjem ter vsakemu, ki nam pomaga pri izvedbi 
koncerta. Zahvala gre našim gostom, Ženski vokalni skupini 
Fortuna in Tinetu Lesjaku, ter povezovalcu programa Anžetu 
Gračnerju in naši zborovodkinji Emiliji Kladnik Sorčan, ki je 
tokrat štela že 25. koncert z nami na vojniškem odru.

TEMATSKO OBARVAN 
PEVSKI VEČER 
Tekst: Franci Korošec, foto: Lea Sreš

»Zmerej sem si mislu, de bom fajn gospod …«

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

www.aksel.si

Nagrajeni pevci
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Praznovanje velike noči pri Leberjevih v Vojniku 
je ustvarjalno. Njihov vrt in teraso krasijo utrinki 
velikonočnega pričakovanja, vsak primeren kotiček 
oživljajo liki te tematike. Že pred mnogimi leti so 
začeli s postavitvijo zunanjih jaslic, zdaj pa že tudi 
tradicionalno okoli velike noči okrasijo vrt.   

Tekst in foto: Lea Sreš 

Velikonočno 
veselje pri 
družini Leber v 
Vojniku 

01

Na cvetno nedeljo, 14. 4. 2019, so člani PGD 
Frankolovo s pomočjo krajanov že 19. leto zapored 
pred vhod Jožefove cerkve na Frankolovem postavili 
dve butari velikanki. Vsako leto se že slab mesec 
pred praznikom zbirajo v hiši Antona Brecla, kjer 
ob druženju izdelajo butari, visoki po 18 metrov. 
Pomagajo vsa društva kot tudi podjetniki iz kraja. 
Po tradiciji butari v cerkev ne pripeljejo, ampak ju 
prinesejo. Butara, ki jo postavijo pred cerkev, je tako 
velika in težka, da jo mora nositi 14 mož. Zadnja leta 
izdelujejo po dve manjši, leta 2008 so izdelali eno, ki je 
bila tudi najdaljša. Merila je neverjetnih 81,779 metra. 
Dogodek privabi veliko ljudi in prav tako tudi medijev. 
 

Tekst in foto: Nuša Lilija 

Butari 
velikanki na 
Frankolovem 

02

Karavana Godbe na pihala Nova Cerkev in Možnaristov 
Lanšperg-Nova Cerkev je 1. maja krenila na pot po 
občini Vojnik. Tako imenovano prvomajsko budnico so 
začeli v zgodnjih jutranjih urah v Lembergu, obiskali 
so tudi Socko in se malo po 7. uri zjutraj ustavili na 
trgu v Novi Cerkvi. Tu sta jih poleg nekaj domačinov 
sprejela župan Branko Petre in predsednik KS Nova 
Cerkev Slavko Jezernik. Možnaristi so najprej z nekaj 
streli »otvorili« budnico, potem pa je sledila glasba 
godbe na pihala. Godbenike in možnariste je nato pot 
vodila na Frankolovo, njihova zadnja točka pa je bila v 
Vojniku. 

Tekst in foto: Nina Mlinar 

Prvomajska 
budnica 

03

V nedeljo, 5. maja 2019, je bila osrednja maša Gasilske 
zveze Vojnik-Dobrna in PGD Vojnik v čast našemu 
zavetniku svetemu Florjanu. Po uvodnih govorih so vsi 
udeleženci odšli proti cerkvi svetega Florijana, kjer je 
gospod Anton Perger daroval sveto mašo za vse pokojne 
in žive gasilce in gasilke. Dogodek so popestrili pevci 
cerkvenega zbora ter člani, članice in mladina društev iz 
GZ Vojnik-Dobrna. Vse prisotne sta nagovorila domači 
župnik in predsednik PGD Vojnik. Sledilo je druženje.  

Tekst: Barbara Suholežnik Kugler, foto: Aleš Mlinar 

27. 
Florijanova 
maša v 
Vojniku 

04
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Ob visokem jubileju, praznovanju 90-letnice, sta Viktorja 
Kovača iz Nove Cerkve obiskala Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS Nova Cerkev, in Branko Petre, 
župan Občine Vojnik. V sproščenem pogovoru so obudili 
spomine na pretekla, plodna leta ustvarjalnega življenja 
Viktorja Kovača. Iskrene čestitke in mnogo zdravja, Viki. 

 
Tekst in foto: Lea Sreš 

Viktor Kovač 
je praznoval 
90 let 

05

Od 10. aprila 2019 dalje imamo tudi v Vojniku demenci 
prijazno točko. Demenci prijazna točka označuje 
prostor, kjer lahko dobijo osebe z demenco in njihovi 
svojci potrebne informacije in pomoč. Nalepko, 
ki označuje demenci prijazno točko, sta na vrata 
Špesovega doma nalepila predstavnik Spominčic 
– Alzheimer Slovenija, David Krivec, in direktor 
Špesovega doma, Dragan Žohar. Na dogodku je nastopil 
ansambel Špesovega doma »Žoga band«, prav tako pa 
so nam dan polepšale Taščice. Prizadevali si bomo širiti 
znanja o demenci v lokalni skupnosti.    

Tekst in foto: Estera Štante 

Demenci 
prijazna točka 
v Špesovem 
domu 

06

Dekleta 
Twirling in 
mažoretnega 
kluba Pet 
Elementov

07

Na 11. golažijadi v Mozirju, ki jo pripravlja Pust 
Mozirski, je ekipa Vročega kotlička z Zdenkom Vrenkom, 
Brankom Gobcem in Danico Gobec osvojila prvo mesto. 
Skuhali so najboljši golaž in med 30 ekipami zmagali. 
Iz 3 kilogramov mesa in enake količine čebule, ki sta 
predstavljala osnovni surovini, so znali dodati ravno 
prave začimbe in dodatke. Čestitke našim kuharjem.  

Tekst in foto: Lea Sreš    

Vroči kotliček 
prvi na 
golažijadi v 
Mozirju 

08

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Dekleta Twirling in mažoretnega kluba Pet elementov so v 
nedeljo, 2. 6. 2019, tekmovala na Samoborfestu, desetem 
mednarodnem tekmovanju v twirlingu. Domov so se vrnile 
z izvrstnimi rezultati, saj so med drugim dosegle dve zlati, 
štiri srebrne in štiri bronaste medalje. Tekmovanje je bilo 
odlična priložnost za piljenje koreografij in pridobivanje 
izkušenj, saj se devet deklet, in sicer Gloria Petje, Urška 
Pelko, Maja Lončarič, Iza Ritonja, Hana Pišek, Pia 
Stermecki, Nuša Detiček, Maša Trobiš, pod vodstvom 
Nastje Keršič zavzeto pripravlja na International Cup.     

Tekst in foto: Nastja Keršič in Andreja Rozman 
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V petek, 17. 5. 2019, smo prisluhnili Mešanemu 
pevskemu zboru Forte na njihovem tretjem letnem 
koncertu. Predstavljajo se na različnih prireditvah in 
enkrat mesečno pri nedeljskih mašah. Pevci in njihov 
zborovodja, prof. Tomaž Marčič, so pripravili lep in 
zanimiv program, ki je zajemal različne zvrsti. Čudoviti 
glasovi mladih pevcev so pobožali duše poslušalcev, ki 
so uživali v poslušanju. Gostje so bile pevke Dekliškega 
okteta Brina. Ob močnem ploskanju sta se zbora 
poslovila s skupno pesmijo.    

Tekst in foto: Milena Jurgec 

Letni koncert 
Mešanega 
zbora Forte 

09

Strelska sekcija Društva upokojencev Vojnik se je 28. 5. 
2019 udeležila strelskega tekmovanja Pokrajinske zveze 
društev upokojencev celjske regije v Mali Brezi nad 
Laškim. Ekipa je v sestavi Branka Brežnika, Miroslava 
Ternovška, Dušana Ravnikarja in Franca Lebiča osvojila 
3. mesto ekipno med 12 ekipami iz celjske regije. Drugo 
leto bo priložnost za popravni izpit. Do takrat pa v nove 
zmage med sosednjimi društvi. Zahvaljujemo se DU 
Vojnik za moralno in tudi finančno podporo.  
 

Tekst in foto: Franc Lebič  

Strelska 
sekcija 
DU Vojnik 
osvojila 3. 
mesto 

10

Društvo jadralnih padalcev Kajuh Frankolovo je v 
nedeljo, 26. 5. 2019, priredilo tradicionalni blagoslov 
padal. Udeležilo se ga je več kot petdeset padalcev. Pred 
blagoslovom je potekala tudi tekma v najdaljšem preletu 
s Konjiške gore s pristankom na Frankolovem pri bazenu. 
Zmagal je Dušan Orož (59,3 km), na drugo mesto se je 
uvrstil Tomaž Golouh Ivenčnik (41,4 km), tretji pa bil 
Matjaž Šajtegel (36,4 km). Motorna in jadralna padala je 
blagoslovil domači župnik pater Branko Cestnik.    

Tekst in foto: Slavko Kok  

Blagoslov 
padal na 
Frankolovem 

11

V nedeljo, 2. junija 2019, so se zbrali zakonci – jubilanti, 
ki letos praznujejo okroglo obletnico. Anton Perger jih je 
sprejel pred cerkvenimi vrati in jih pospremil v cerkev. V 
imenu vseh zakoncev sta zakonca Bastl prebrala besedilo 
poročne sveče. V pozdravu miru jim je zaželel, da pozabijo 
zamere, ki so morda nastale v času skupnega življenja. V 
Domu sv. Jerneja so člani Župnijske karitas in Katoliško-
kulturnega društva »Ivan Šopar« poskrbeli za majhno 
pogostitev.    

Tekst in foto: Milena Jurgec 

Srečanje 
zakoncev – 
jubilantov  

12
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V sredo, 8. maja 2019, je v Knjižnici Vojnik na ogled 
postavila likovna dela »Podobe sodobne krajine« 
Irena Čmer iz Škofje vasi. V njenem likovnem svetu 
se pojavljajo motivi, ki so nastali s pomočjo avtorske 
fotografije in kolažev ter na preprost način prikazujejo 
sobivanje stare in nove arhitekture. Morda je njen 
slikarski opus posledica njenega dolgoletnega dela 
s področja projektiranja, ki ga je dopolnjevala še na 
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani 
in tam tudi leta 2015 diplomirala. Živi in ustvarja v Škofji 
vasi.    

Tekst in foto: Jože Žlaus 

Irena Čmer 
– Podobe 
sodobne 
krajine 

13

Med 113 vzorci je bilo z oceno za zlato diplomo ocenjenih 
75 vin. Srebrno diplomo je prejelo 28 vin. Naziv vinar 
leta VVD Vojnik si je že osmič prislužil Miran Kovač, s 
povprečno oceno 18,41. Letošnje ocenjevanje je prineslo 
tudi šest zlatih medalj za pridelovalce penin s povprečno 
oceno 18,23. Naziv salamar leta 2019 je prejel Marjan 
Recko z Dobrine. Tudi tokrat je bila miza obložena z 
ljubeznijo in dobroto pridnih rok gospodinj, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo.  

Tekst: Albina Karmuzel, foto: Lea Sreš  

XVI. praznik 
vina, salam in 
kruha 2019 

14

Markacisti PD Vojnik vzdržujejo poti: Vojnik–Kunigunda, 
Vojnik–Sv. Tomaž, Vojnik–Sv. Uršula nad Dramljami (v 
sodelovanju s PD Dramlje), Socka–Kislica–Špičasti vrh, 
Črešnjice–Stolpnik, Vojnik–Stolpnik na Konjiški gori in 
Frankolovo–Stolpnik. Sodelujejo ob Modrijanovi učni 
poti, Slomškovi poti ter poti XIV. divizije (v sodelovanju 
s sosednjimi društvi). Markacisti so Rajko Sentočnik 
(načelnik), Franci Kmetec, Branko Pikelj, Darko Klančnik, 
Miro Gorečan, Stanislav Brecl, Andrej Šelih in Uroš 
Brence. Svoje delo opravljajo vestno in odgovorno. 

Tekst: Zvonka Grum, foto: Rajko Sentočnik 

Ljubezen do 
planinskega 
sveta 

15

PGD Nova Cerkev vsako leto organizira izbor za najboljši 
golaž. Letos se je tekmovanja udeležilo pet ekip, ki so 
se dobro pripravile. Vsaka ekipa je imela pripravljen 
skrbno izbran recept, po katerem se je trudila pripraviti 
najbolj tradicionalen golaž. Časa za pripravo jedi so imeli 
180 minut, v tem času pa so morali pripraviti okusnih 
15 porcij. Tekmovanje je bilo napeto, ekipe so bile 
izenačene, komisija, v sestavi Edvarda Kužnerja, Francija 
Korošca in Vikija Štokojnika, pa je imela izjemno težko 
delo.   
 

Tekst in foto: Nina Mlinar  

Golažijada 
2019 

16
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NAJUSPEŠNEJŠI 
DEVETOŠOLCI

OŠ VOJNIK
Uredila: Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Matjaž Jambriško 

NEŽA ČEPERLIN
Prihajam iz Hrenove pri Novi Cerkvi. V 
prostem času igram klavir in treniram 
twirling, rada pa tudi berem in 
kolesarim. Šolanje bom nadaljevala na 
Gimnaziji Celje - Center, smer splošna 
gimnazija. Osnovna šola mi bo ostala 
v lepem spominu, saj smo se dobro 
razumeli s sošolci in zaposlenimi. Upam, 
da se bodo naše poti še kdaj srečale. 
Pogrešala bom osnovno šolo, a se kljub 
temu veselim jeseni ter novih izzivov, ki 
sem si jih zadala.

JURIJ JURČENKO
Star sem 15 let in prihajam iz okolice Nove 
Cerkve. Sem odličen učenec in športnik, 
preizkusil sem se v različnih športih in ekipah, 
zdaj pa že nekaj časa treniram rokomet ter 
sem strasten navijač košarke in nogometa. 
Osnovna šola Vojnik mi bo ostala najbolj v 
spominu zaradi prijateljev, s katerimi smo se 
vsa skupna leta zelo dobro razumeli. Zadnja 
leta sem bil vključen tudi v šolski parlament, 
s katerim smo s skupnimi močmi naredili 
veliko dobrega na šoli in tudi v kraju. Šolanje 
bom nadaljeval na srednji šoli za strojništvo, 
saj me zelo zanima področje avtomobilizma, 
ki me navdušuje in mi je v izziv.

Za vsako dejanje se je treba odločiti, živeti se pravi izbirati. 
Vse življenje je nepretrgana veriga odločitev in dolžnosti.
Vsak od nas je dolžan spoštovati dostojanstvo drugega 

človeka, tako kot smo dolžni spoštovati in čuvati lastnega. 
Spoštujte vse ljudi, tako kot si želite, da oni spoštujejo vas. Naj 
to postane vaša himna in luč. To je naravna potreba vsakega 

človeka, ki obogati življenje.
            (Cora La Son)

VID BENČINA
Na osnovno šolo bom ohranil lepe 
spomine, tako na sošolce, s katerimi 
smo se dobro razumeli, kot na učitelje, 
ki so nam omogočili mnogo obšolskih 
dejavnosti in sodelovanje v različnih 
projektih. Rad imam različne stvari. 
Igram klavir, zaključil sem višjo stopnjo 
glasbene šole. Rad berem, vseh devet 
let sem prejel bralno priznanje, v 
osmem razredu tudi srebrno Cankarjevo 
priznanje. Letos sem na državnem 
tekmovanju iz angleščine osvojil zlato 
priznanje. Šolanje bom nadaljeval na I. 
gimnaziji v Celju.

TADEJ KOROŠEC
Star sem 14 let in prihajam iz Jankove. 
Pri učenju nikoli nisem imel težav. 
Večinoma se učim zjutraj pred šolo, saj 
mi ni težko vstati, zjutraj pa si tudi več 
zapomnim. V prostem času rad rišem, 
igram računalniške igrice in košarko, rad 
pa si ogledam tudi dirke razreda moto 
GP. Ker me zanimajo predvsem tehniški 
predmeti, bom šolanje nadaljeval 
na Šolskem centru Celje, na tehniški 
gimnaziji.
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URŠKA POŽIN
Sem nasmejana, prijazna in živahna. 
Prosti čas preživljam ob plesu in 
druženju s prijatelji. Plešem že od 
svojega tretjega leta pri plesni šoli 
Igen. Šest let sem obiskovala Glasbeno 
šolo Celje in naredila nižjo glasbeno 
izobrazbo za glasbilo klarinet. Rada 
potujem, raziskujem in spoznavam 
nove ljudi. Šolanje bom nadaljevala na 
Gimnaziji Celje - Center, smer splošna 
gimnazija. Osnovna šola mi bo ostala 
v lepem spominu, tako učitelji kot tudi 

sošolci. 

ANA VRANC
Prihajam iz okolice Vojnika. Treniram 
tek na smučeh, v prostem času pa 
rada nakupujem, se družim s prijatelji, 
gledam filme in berem. Na osnovno 
šolo bom ohranjala lepe spomine 
predvsem zaradi dobrih prijateljev in 
razumevajočih učiteljev. Sodelujem tudi 
pri šolskem parlamentu in menim, da je 
to odlična izkušnja. Z željo po čim več 
znanja sem se vpisala na I. gimnazijo 
Celje, v klasično gimnazijo.

NEJC ZAKONJŠEK 
Star sem 15 let. Živim v Vojniku in v 
prostem času igram trobento in se 
družim s prijatelji. Zelo me zanimajo 
računalniki, zato sem se vpisal na 
srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko 
in računalništvo. Poleg te šole sem 
se odločil za vzporedno glasbeno 
izobraževanje na I. gimnaziji Celje. 

PINA BERK
Vesela sem, da mi je osnovna šola dala 
toliko izkušenj, slabih in lepih trenutkov, 
ki so me utrdili in me pripeljali do tu, kjer 
sem zdaj. Hvaležna sem za vso podporo 
s strani učiteljev in sošolcev na svoji 
glasbeni poti, ki jo bom nadaljevala na 
I. gimnaziji v Celju, in sicer na glasbeni 
smeri umetniške gimnazije. Nekatere 
trenutke, ko smo »pokali« od smeha, se 
postavili drug za drugega ali učiteljem 
povzročali sive lase, bom vedno nosila v 
svojem spominu.

KLARA JUTERŠEK
Prihajam iz Arclina. Sem glasna, 
razigrana, radovedna in družabna oseba. 
Vsa leta sem bila odlična učenka. Ob šoli 
sem končala nižjo glasbeno šolo, igrala 
sem kitaro. V prostem času se ukvarjam 
s športom ali si ogledam kakšen 
dober film. Sem članica PGD Škofja 
vas. Osnovno šolo si bom zapomnila 
predvsem po smešnih dogodkih in 
iskrenih prijateljstvih. Šolanje bom 
nadaljevala na Gimnaziji Celje - Center. 

EVA LESKOŠEK
Prihajam iz Vojnika. Sem živahna, 
delovna in poštena. Včasih se mi je 
zgodilo, da sem zamudila k pouku. V 
prostem času igram kitaro, se družim 
s prijatelji ali gledam televizijo. Od 
šestega razreda treniram odbojko, pri 
čemer zelo uživam. Vpisala sem se na 
splošno smer I. gimnazije Celje. OŠ 
Vojnik si bom zapomnila po odličnem 
vzdušju, prijateljih in učiteljih.
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SAŠA  ŠPEGELJ
Prihajam iz Socke. Večinoma sem 
nasmejana oseba. Z veseljem pomagam 
drugim, kadar koli potrebujejo pomoč. 
Treniram ples in sem članica PGD Socka. 
Osnovno šolo si bom zapomnila po 
vseh dogodkih, ki sem jih preživela s 
prijatelji. Naslednja štiri leta pa bom 
preživela na Gimnaziji Celje - Center 
skupaj z ljudmi, ki so mi polepšali zadnja 
štiri leta osnovne šole.

EMA BAN
Sem zelo dejavna oseba. V prostem času 
se rada družim s prijatelji, poslušam 
glasbo in se ukvarjam s športom. Šolanje 
bom nadaljevala na Gimnaziji Lava. Kljub 
temu, da smo v osnovni šoli ustvarili 
veliko lepih spominov, se že veselim 
srednje šole, novih izzivov, prijateljstev 
in ustvarjanja novih spominov.

LANA ROBAČER
Največ svojega prostega časa posvetim 
atletiki, saj je zame zelo pomembna. 
V veselje mi je usklajevati športne 
dejavnosti in šolske obveznosti. Menim, 
da sem na OŠ Vojnik dobila veliko znanja 
za nadaljnje izobraževanje, ki ga bom 
nadaljevala na I. gimnaziji v Celju.

LARA STRGAR
Prihajam iz Ivence. Osnovno šolo bom 
ohranila v lepem spominu, saj sem 
spoznala nove prijatelje, s katerimi smo 
se zelo zabavali. V prostem času rada 
poslušam glasbo, rišem, preživljam čas 
z družino in s prijatelji. Osnovno šolo 
bom pogrešala, veselim pa se tudi 
novih pričakovanj v srednji šoli. Ker pa 
imam rada tuje jezike, sem se vpisala na 
evropski oddelek Gimnazije Lava.

URH VIDEČNIK
Moja osnovnošolska leta so zaznamovali 
sošolci, prijatelji ter učitelji. Vsa leta sem 
bil odličen in prejel številna priznanja na 
področju matematike in fizike. Že devet 
let treniram nogomet, poleg tega pa že 
štiri leta igram harmoniko. V prostem 
času rad igram igrice in se pogovarjam 
s prijatelji. Šolanje bom nadaljeval na 
tehniški gimnaziji v Celju.

ALJAŽ LESKOVŠEK 
Sem Aljaž Leskovšek, star 15 let. Prihajam 
iz Slatine v Rožni dolini. V prostem 
času se ukvarjam z računalništvom, 
fotografiranjem, nogometom, YouTubom. 
V zimskem času rad smučam, poleti pa 
hodim na morje. Rad tudi urejam slike, 
videoposnetke … Sem zgovoren in 
pozitivno naravnan. V prihodnosti si 
želim postati inženir elektrotehnike, 
mogoče ustanoviti tudi svoje podjetje.
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ANEJA MATEVŽIČ
Vsak novi dan mi prinaša nove izzive, saj rada spoznavam nove 
stvari, ljudi, se znova in znova učim, ukvarjam s športom, uživam v 
naravi in obožujem živeti polno vsak trenutek, ki mi je dan. Ko sem 
pregledovala svoje mape priznanj, sem jih naštela kar 72, ki sem jih 
dosegla v šolskih in izvenšolskih dejavnostih. Zajemajo skoraj vsa 
področja; od glasbenega, plesnega, naravoslovnega, športnega, 
likovnega do družboslovnega. Tista žlahtna pa so srebrna (fizika, 
Cankarjevo, astronomija, šolski plesni festival, vesela šola …) in 
zlato Cankarjevo priznanje ter zlato priznanje angleške in nemške 
bralne značke. Šolanje bom nadaljevala na konjiški gimnaziji in z 
obema rokama sprejemala, kar mi bo ponujalo življenje.

DANEJA ŠKRINJAR
Rada imam red, res rada, da je vse urejeno, pospravljeno. Takšna 
sem tudi po naravi: delovna, urejena, dosledna, pravočasna. Vendar 
me prevzame ritem plesa in umetnost izražanja skozi glasbo. Moja 
strast je tudi moda; naravnost obožujem jo. Tisto, kar me zanima in 
bi lahko rekla, da je šolsko, je zgodovina. Sicer pa sem sodelovala 
na skoraj vseh tekmovanjih iz znanja in vedno osvajala bronasta 
priznanja (Vegovo, Cankarjevo, iz angleščine, Stefanovo …) ter 
srebrna (angleščina, šolski plesni festival, angleška bralna značka, 
vesela šola …). Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji Celje - Center. 
Kam od tam, pa še ne vem.

ANTON MARTIN ŽOHAR
Prosti čas najraje preživljam športno: pozimi na smučeh, poleti 
na kolesu in igrišču. V roke tudi rad vzamem dobro kriminalko 
ter oblikujem in izdelujem izdelke iz lesa in kovine. V šoli me 
zanima matematika, fizika ter vse, kar je povezano z elektriko. Zato 
obiskujem modelarski krožek, kjer pridobivam nove veščine in 
znanja. Tako sva s sošolcem Markom Žnidaršičem osvojila srebrno 
priznanja na državnem tekmovanju iz konstruktorstva. Vsa leta sem 
tekmoval za Vegovo priznanje (bronasta priznanja) in se letos tudi 
uvrstil na državno tekmovanje. Šolanje bom nadaljeval na Srednji 
šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (smer elektrotehnik), 
saj me to veseli in želim na tem področju tudi uspeti.

OŠ ANTONA 
BEZENŠKA 
FRANKOLOVO
Uredila: Leonida Rožanski
Foto: Marjana Šoš

Kdor se zna učiti, 
zna dovolj. 

Henry Brooks Adam
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Organizatorja dogodka Veter v 
laseh sta Društvo Most mladih, 
pod okriljem predsednice društva 
Simone Matko Počivalšek, in 
Občine Vojnik, ki ima za take vrste 
programov vedno posluh. Kot 
soorganizatorji so se prireditve 
udeležila tudi športna društva iz 
občine Vojnik, ki so na zabaven 
način animirala otroke in jih 
spodbujala v športnem duhu.
 
Vabilu k sodelovanju so se odzvali: 
Teniški klub Vojnik, Košarkarski 
klub Vojnik, Judo Jaka, Turistično 
društvo Vojnik, Tenis klub Hribček, 
Alpska šola, Športno društvo Pajki 
in Skakalno društvo Vizore. Vsem 
predstavnikom društev se iskreno 
zahvaljujemo za vso podporo in 
izvedbo dogodka, ki je vsekakor 
popestril sobotno dopoldne otrokom 
in mladostnikom. V naslednjem 
letu dogodek vsekakor ponovimo 
in si želimo, da bi čim več mladih 
spodbudili k športnim dejavnostim. 

»Veter v laseh – s športom proti 
zasvojenosti« je nacionalna športno-
družbena akcija, ki letos v Sloveniji 
poteka že 24. leto zapored, v občini 
Vojnik pa četrto leto zapored. Njen 
namen je mladim ponuditi športno-
družabni program in predstaviti 
športno dejavnost kot zdrav in 
zabaven način preživljanja prostega 
časa ter kot alternativo vsem oblikam 
sodobnih zasvojenosti. Želimo, da 
se mladi, namesto da posegajo po 
alkoholu ali drogah, pretirano gledajo 
televizijo in igrajo računalniške igre, 
odločijo za šport in gibanje – zdravo 
in zabavno dejavnost.«
 
 »Nacionalni organizator akcije je 
Športna unija Slovenije, akcija pa 
poteka v sodelovanju z društvi, 
organizacijami, ki sodelujejo kot 
lokalni izvajalci prireditev. Slogan 
akcije je: S športom proti zasvojenosti! 
Mlade želimo ozavestiti, da vse oblike 
zasvojenosti negativno vplivajo na 
posameznikovo življenje, na drugi 

strani pa imajo športne dejavnosti 
in redno gibanje pozitiven učinek 
na splošno počutje in uspešnost 
na vseh področjih. Zato želimo z 
bogatim športnim in spremljevalnim 
programom doseči, da bi mladi 
preživeli dan ob športu in druženju 
s svojimi družinami in sovrstniki 
ter spoznali, da je šport v prvi 
vrsti zabava, sprostitev, druženje s 
prijatelji, veselje in smeh.«
 
 »Izvedbo programa Veter v laseh je 
omogočilo sofinanciranje Ministrstva 
za zdravje RS, Fundacije za šport in 
Športne unije Slovenije. Program je 
del prizadevanj Dober tek Slovenija za 
več gibanja in bolj zdravo prehrano.«

DRUŠTVO ZA AKTIVNO 
PREŽIVLJANJE PROSTEGA 
ČASA MOST MLADIH
Tekst in foto: Simona Matko Počivalšek 

Veter v laseh že četrto leto zapored

NA
 M

LA
DI

H 
SV

ET
 S

TO
JI



53

Mladi pohodniki iz Vrtca Mavrica 
Vojnik smo se v petek, 17. 5. 2019, 
odpravili do CŠOD Škorpijon na 
Svetem Duhu na Ostrem vrhu. Kot se 
za prave pohodnike spodobi, smo se 
v sklopu tridnevnega tabora povzpeli 
do Žavcarjevega vrha in do Avstrijske 
meje. Ob tabornem ognju smo rajali 
in se naučili planinske himne ter si 
naredili čisto pravi »pižama party«. Na 
kmetiji smo spoznali različne živali, 
najbolj pa smo uživali, ko smo božali 
in negovali konje. Podali smo se tudi v 
deželo škratov, na lov za zakladom in 
se preizkusili še v lokostrelstvu. 
Utrujeni, vendar polni novih vtisov 
in doživetji smo se v nedeljo, 19. 5. 
2019, z avtobusom vrnili nazaj pred 
vrtec, kjer so nas z objemi že nestrpno 
pričakovali starši.

VRTEC MAVRICA VOJNIK
 Tekst: Maja Rojc, foto: Martina Ošlak

Mavrični planinčki na tridnevnem planinskem taboru 
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Mladi pohodniki iz Vrtca Mavrica Vojnik

Spet se bližajo topli dnevi, obsijani s soncem, in hkrati se 
vrača življenje na bazen v Frankolovo. Letos bomo imeli 
odprtje bazena 29. 6. 2019, na zadnjo soboto v juniju. 
 
Čez kopalno sezono bo omogočena brezplačna uporaba 
igrišča za odbojko na mivki in igranje ročnega nogometa. 
V sklopu Mladinskega društva Frankolovo bomo 
na bazenu izvedli tekmovanje v odbojki na mivki in 
nogometu zoorbing. V sodelovanju s Športnim društvom 
Frankolovo bo 13. 7. 2019 tekmovanje v namiznem 
tenisu pri prireditvenem paviljonu v graščinskem parku. 
Ob koncih tedna si bomo čas krajšali z manjšimi in tudi 
večjimi akustičnimi koncerti in seveda bomo kot vsako 
leto organizirali tudi »pool party«. V mesecu avgustu 
bo v sklopu občine, kot že nekaj let zaporedoma, bazen 
brezplačno koristil oratorij z animatorji. Za najmlajše 
pa imamo v načrtu postavitev napihljivega gradu. Naša 
tradicionalna prireditev rock žur bo 31. 8. 2019 z začetkom 
ob 20. uri pri prireditvenem paviljonu v graščinskem parku 
Frankolovo. Všečkajte našo Facebookovo stran Bazen 
Frankolovo in spremljajte dogodke. Vabljeni! 

MLADINSKO DRUŠTVO FRANKOLOVO
 Tekst in foto: Lucija Keblič

Poletno dogajanje mladih na Frankolovem

Poletno vzdušje na bazenu
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Od katerega leta poteka pouk 
strokovnega glasbenega programa 
na OŠ Vojnik? 
Dislocirani oddelek Glasbene šole 
Celje deluje v občini Vojnik od 
šolskega leta 2009/2010. 
  
Kakšne so statistike pri vpisu 
otrok? Se število veča, pada ali 
ostaja nespremenjeno? 
Smo javna glasbena šola, obseg vpisa 
ji narekuje zakonodaja. Prednost 
moramo dati orkestrskim glasbilom 
in petju. Resorno ministrstvo nam 
določa tudi obseg dejavnosti in 
trenutno ostaja nespremenjeno, ker 
ne dobimo širitev obsega dejavnosti. 
Torej vsako leto zavrnemo veliko 
število otrok. 
  
Na katera glasbila se je možno 
vpisati? 
Pri nas poučujemo vsa klasična 

glasbila (godala, pihala, trobila, 
tolkala, harmonika, klavir in orgle, 
petje, brenkala) ter ljudska glasbila 
(citre, diatonična harmonika, 
tamburica). Izvajamo tudi 
nadstandardne programe, kot so 
elektronske klaviature, jazz program, 
bas kitara, bobni za vse generacije. 
  
Poteka na OŠ Vojnik tudi glasbena 
pripravnica?  
Glasbeno pripravnico bomo 
začeli izvajati takoj, ko bo dovolj 
kandidatov za formiranje skupine, 
glede na normative in standarde, ki 
nam jih določa resorno ministrstvo. 
  
Kolikokrat na teden in v katerem 
času se izvaja pouk glasbenega 
programa?  
Pouk poteka v popoldanskem času 
oz. po rednem pouku, pribl. dvakrat 
tedensko. 

Od katerega leta naprej se lahko 
vpišejo učenci v glasbeno šolo? 
V program glasba (instrumentalni 
pouk) od 7. leta starosti, v predšolsko 
glasbeno vzgojo od 5. leta in v 
glasbeno pripravnico od 6. leta 
starosti. 
  
Kdaj potekajo vpisi in ali se lahko 
vpišejo tudi učenci drugih OŠ 
v občini Vojnik ali samo iz OŠ 
Vojnik? 
Sprejemni preizkusi potekajo vsako 
leto glede na šolski koledar, ki nam 
ga predpiše ministrstvo, letos od 
21. do 25. maja. V primeru, da so še 
prosta mesta, pa tudi v kasnejšem 
terminu. 

GLASBENA ŠOLA CELJE, 
ENOTA VOJNIK
Tekst: Nuša Lilija, foto: arhiv Glasbene šole Celje 

Ravnatelj Glasbene šole Celje Simon Mlakar, mag.manag. izobr.

Na OŠ Antona Bezenška Frankolovo že drugo leto 
izvajamo jogo. Učenke 8. razreda so se celo odločile, 
da se lotijo pisanja raziskovalne naloge. Za učenke 
4. in 5. razreda je vadba joge prilagojena, tako da se 
zelo zabavamo. Najraje imajo jogo v parih.

Jogo nekateri ljudje pojmujejo zgolj kot telovadbo. 
Bistvo je drugje. Učimo se pravilno dihati in umirjati um. 
Šele ko je um miren in ne prenatrpan z nepomembnimi 
mislimi, se lahko osredotočimo in v krajšem času 
opravimo svojo nalogo. Zato je pametno to učiti otroke, 
saj jim bo koristilo celo življenje.

OŠ ANTON BEZENŠEK 
FRANKOLOVO
 Tekst in foto: Nina Križanec Rodica

Zabavna joga
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V aprilu sta v vojniški telovadnici v organizaciji 
Športnega društva Pajki potekali dve tekmi v 
težavnostnem plezanju. Mladi plezalci so se najprej 
preizkusili v nedeljo, 7. aprila, na tekmi vzhodne lige, 
v soboto, 13. aprila, pa na finalni tekmi državnega 
prvenstva za osnovne šole. Na obeh tekmah so se 
tekmovalci preizkusili v dveh smereh, ki jih je postavil 
Matic Kozmus v sodelovanju s Klemnom Grobelnikom.

Na tekmi vzhodne lige je tekmovalo rekordno število 
plezalcev, kar 314, spodbujalo jih je približno 1.000 
gledalcev. Med sabo so se pomerili mlajši cicibani in 
cicibanke, starejši cicibani in cicibanke, mlajši dečki in 
deklice, starejši dečki in deklice ter kadeti in kadetinje. Iz 
domačega kluba ŠD Pajki je bilo 30 tekmovalcev, ki so si 
priplezali kar 7 medalj. V skupini B so medalje srebrnega 
leska osvojili: Tjaša Arih, Vid Lebič, Žana Presečnik in 
Jakob Zimšek. V skupini absolutno so se na stopničke 
uvrstili: David Pintarič na 2. mesto, Janej Kotar Tominšek 
na 3. mesto in Žana Presečnik na 3. mesto. 

Telovadnica s plezalci ni dolgo mirovala, saj so se že 
teden kasneje najboljši osnovnošolski plezalci v kategoriji 
mlajših (6. in 7. razred) in starejših (8. in 9. razred) deklic 
in dečkov pomerili na finalni tekmi državnega prvenstva 
v težavnostnem plezanju. Sodelovalo je 142 učencev in 
učenk iz cele Slovenije. Tudi Osnovna šola Vojnik je imela 
dva predstavnika. V kategoriji starejših deklic brez licence 
je 10. mesto dosegla Tjaša Arih, med mlajšimi učenci z 
licenco pa si je 12. mesto priplezal Nik Sevnik. Oba svoje 
plezalne spretnosti razvijata v Športnem društvu Pajki. 

  

Športno društvo Pajki je s sodelovanjem številnih 
prostovoljcev že tradicionalno poskrbelo za odlično 
organizacijo in izvedbo obeh tekem ter ob sponzorski 
podpori številnih podjetij za praktične nagrade najboljših 
treh v vseh kategorijah. Zahvala gre tudi vojniški občini, 
ki že več let odpre vrata telovadnice za mlade športne 
plezalce. 

ŠPORTNO
DRUŠTVO PAJKI
Tekst: Tanja Pangerl, foto: Janez Krajnc 

Mladi športni plezalci napolnili vojniško telovadnico

XXX
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Ekipi prve pomoči občin 
Vojnik in Dobrna 
Tekst: Martina Težak, foto: Stanislav Pečnik 

Marca in aprila 2019 se je 17 gasilcev in gasilk GZ 
Vojnik-Dobrna izobraževalo za naziv bolničar. 
Izobraževanje je potekalo v prostorih PGD Nova 
Cerkev in se jim ob tej priložnosti zahvaljujem. 
Prav je, da se zahvalim tudi predavateljem in 
inštruktorjem Rdečega križa Slovenije, Območnemu 
združenju Celje, ki so svoje znanje in izkušnje iz 
resničnih dogodkov delili z našimi gasilci, saj vemo, 
da se največ naučimo iz prakse. Seveda gre zahvala 
tudi 17 gasilcem, ki so se redno udeleževali 70-urnega 
tečaja in so tako namenili svoj prosti čas za korist nas 
vseh, občanov in občank obeh občin. Ne nazadnje pa 
je treba poudariti pripravljenost obeh občin, Vojnik in 
Dobrna, ki sta finančno podprli projekt. Hvala! 
Slušatelji so opravili 70 ur, ki so vključevale teorijo in 
prakso. Izurili so se v oskrbi najrazličnejših poškodb in 

bolezenskih stanj, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem 
življenju in kot gasilci na intervencijah. Zato menim, 
da je izvedba tega izobraževanja naložba v našo 
varnost. Ob zaključku izobraževanja so morali svoje 
pridobljeno znanje pokazati v teoriji in praksi. Praktično 
so morali znanje pokazati pred budnim očesom 
tričlanske komisije. Kot ekipa pod vodstvom člana, ki 
je povezovalni člen med člani, ki delajo na terenu, in 
operaterjem na Regijskem centru za obveščanje, so 
morali oskrbeti dva ali tri poškodovance oz. obolele, jih 
pravilno pripraviti za transport ter poznati vrstni red 
prevoza obolelih oz. poškodovanih. 
  
Na dan teoretičnega izpita in praktičnega preverjanja 
sem bila prisotna in navdušena nad njihovim 
pridobljenim znanjem in iznajdljivostjo, saj se moramo 
zavedati, da v resnični situaciji nimamo zmeraj pri 
roki torbe za prvo pomoč, nosil, opornic in drugega 
materiala, s katerim bi oskrbeli poškodovanca. Vsem, 
ki so opravili izpit in pridobili naziv bolničar, iskreno 
čestitam z željo, da znanje čim manjkrat uporabijo v 
resničnih situacijah, ga redno obnavljajo in preverjajo 
ter dopolnjujejo v okviru izobraževanj in preverjanj 
usposobljenosti ekip prve pomoči. 
  
Na Dobrni je 1. 6. 2019 potekalo XXV. regijsko 
preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne 
zaščite in Rdečega križa, ki sta se ga udeležili dve ekipi, 
ki sta se usposobili v okviru GZ Vojnik-Dobrna. Na štirih 
delovnih točkah, kjer so bile poškodbe realno prikazane, 
so morali v desetih minutah oskrbeti različno število 
poškodovanih in jih pripraviti za prevoz v bolnišnico. 
Seveda vse pod budnim očesom ocenjevalcev. V takšnih 
realnih situacijah se pokaže, kako skupina deluje kot 
ekipa v stresnih situacijah, kako uspešen je vodja ekipe 
pri vodenju in usmerjanju članov, kako iznajdljiv je 
vsak posameznik. Naj poudarim, da je namen tega 
preverjana res preveriti znanje in delovanje ekipe ter da 
je uvrstitev drugotnega pomena.  
Ekipama se zahvaljujem, da sta se udeležili preverjanja 
ter jima čestitam za pokazano znanje!XXV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne 

zaščite in Rdečega križa

Hrup 
Mag. Nataša Kos 

Vse prevečkrat pozabimo, da 
živimo v sobivanju in da nismo 
sami. Kaj storiti, ko sosedje 
pozabijo, da si nekateri blizu njih 
želijo tudi malo miru in počitka. 
Možnosti je več, izbira je vaša.
 
Ker se prisilnih ukrepov načeloma 
lotimo vedno na koncu, ko res ne 

najdemo nobene druge prave rešitve, 
je lahko prvi ukrep, da sosede 
opozorite na neustrezno ravnanje in 
jih prosite, da to nehajo početi. 
  
Če sosedje opozorila ne upoštevajo, 
lahko motenje prijavite policiji, ki 
bo ustrezno ukrepala in sosedom 
določila sankcijo plačila globe, če 
gre dejansko za čezmeren hrup, 
povzročen ob neprimernem času. 
  
Lahko se oglasite tudi na 

Medobčinskem inšpektoratu in 
redarstvu s sedežem v Občini Vojnik, 
kjer so pristojni za nadzor nad 
občinskimi predpisi. Občina Vojnik je 
sprejela Odlok o javnem redu in miru 
ter videzu naselij v občini Vojnik 
(Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 59/2015), ki v 5. točki 6. člena 
določa, da je nedovoljeno motiti mir 
in počitek ljudi s hrupom vsak dan 
v času med 22. in 6. uro. Nadalje 
določa, da je ob nedeljah in prazniki 
prepovedano v strnjenih naseljih 
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Svečan podpis pogodbe 
za novo gasilsko vozilo 
Tekst: Barbara Suholežnik Kugler, foto: Lea Sreš

Devetega maja smo na Občini Vojnik svečan podpisali 
pogodbe o nakupu gasilskega vozila z reševalno 
platformo.
 
Ob uvodnem pozdravu predsednika PGD Vojnik Romana 
Kuglerja sta sledila krajša nagovora župana Občine 
Vojnik Branka Petreta in podžupana Občine Dobrna 
Slavka Božnika. Sledil je nagovor tovariša poveljnika GZ 
Vojnik-Dobrna Ivana Jezernika, ki je izrazil ponos nove 
pridobitve, prav tako je izrekel zahvalo obema županoma. 
Poudaril je, da je ta oblika vozila temelj gasilske opreme 
za manjše občine. V nadaljevanju je imel besedo direktor 
podjetja Rosenbauer Slovenija Marjan Cvikl, ki je na 
kratko predstavil organizacijo in poudaril, da bo naše 
gasilsko vozilo prvo takšno v Sloveniji. Seveda je imela 
kratek nagovor tudi predsednica KS Lidija Eler Jazbinšek 
ter predsednik GZ Vojnik-Dobrna tovariš Benedikt 
Podergajs. Poudaril je, da je vozilo velika pridobitev, tako 

za društvo kakor tudi za družbo. Izrazil je zadovoljstvo, 
da smo k projektu pristopili hitro in jasno. Na koncu se 
je predsednik PGD Vojnik zahvalim vsem, ki so pomagali 
pri izvedbi razpisa (občinskim strokovnim sodelavkam, 
pravnici in gasilki Saši Mevec Pušnik, obema županoma, 
predsedniku in poveljniku GZ Vojnik-Dobrna, članom 
PGD  Vojnik). Sledil je podpis pogodbe in kasneje skupno 
druženje. 
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uporabljati kosilnice, motorne žage 
in druge naprave, ki povzročajo 
povečan hrup. Prepoved pa ne 
velja za nujna vzdrževalna dela in 
kmetijska sezonska opravila. 
Prav tako pa lahko poiščete pomoč 

odvetnika, ki vam bo pomagal s 
tožbo zoper soseda, pri čemer morate 
najprej dokazati, da je hrup, ki ga 
povzroča, čezmeren in da to počne 
tudi med 22. in 6. uro zjutraj. To se 
dokazuje na primer z zaslišanjem 

prič (preostalih sosedov, za katere je 
sosedovo početje verjetno prav tako 
moteče), zvočnimi posnetki, verjetno 
pa tudi s postavitvijo izvedenca 
ustrezne stroke, ki bi izmeril hrup in 
ocenil njegovo jakost. 

Starejši gasilci 
PGD Socka 
na pokalnem 
tekmovanju 
Tekst in foto: Egidij Čretnik 

Lani se je v PGD Socka prvič v 
zgodovini društva zbrala in začela 
delovati ekipa starejših gasilcev 
– veteranov. Pod mentorstvom 
Milana Kotnika je ekipa sredi leta 
pridno začela vaditi in se septembra 
udeležila tekmovanja Gasilske zveze 
Vojnik-Dobrna na Dobrni. 
 
Sledil je krajši premor čez zimo, 
v pomladanskem času pa je ekipa 
zopet začela z vajami. Prijavila se 
je na pokalno tekmovanje Gasilske 
zveze Slovenije in tako je v soboto, 

18. maja, odšla na prvo tekmo v 
Oplotnico. Vaje in tekme so v prvi 
vrsti priložnost za pridobivanje in 

poglabljanje gasilskega znanja, nič 
manj pa ni pomembno srečevanje in 
druženje med gasilci. 

Direktor Rorenbauer Slovenija in Roman Kugler

Ekipa veteranov PGD Socka
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Strokovna ekskurzija 
PGD Socka 
Tekst: Egidij Čretnik, foto: Stanislav Božnik

V zgodnjih jutranjih urah smo se 3. maja gasilci 
PGD Socka odpravili na obisk k svojim prijateljem, 
gasilcem iz Užic, ki smo jim lani podarili svojo 
rabljeno gasilsko avtocisterno. Z nami so potovali 
tudi predsednik Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 

Benedikt Podergajs in predstavniki nekaterih 
sosednjih društev.
 
V zgodnjem petkovem popoldnevu smo prispeli v Užice, 
kjer so nas pričakali in toplo sprejeli prijatelji gasilci. Po 
izrečeni dobrodošlici in okrepčilu smo si ogledali njihove 
prostore in vozni park, nato pa smo šli na ogled muzeja 
in drugih znamenitosti mesta Užice. Po ogledu smo bili 
gostje svojih prijateljev, ki so nas v neokrnjeni naravi 
počastili s tradicionalno hrano in pijačo, manjkala pa ni 
niti značilna njihova glasba. 
  
Naslednji dan smo po prenočevanju na Zlatiboru in 
zajtrku odšli najprej na vožnjo s starodobnim vlakom po 
progi »Šarganska osmica«, nato pa smo si tekom dneva 
ogledali še Drvengrad, Belo vodo in Sirogojno. 
Zadnji dan smo po zajtrku, sprehodu po tržnici ter ogledu 
muzeja in spominskega parka Kadinjača krenili proti 
domu. Skupaj smo preživeli tri čudovite, smeha in lepih 
doživetij polne dni. 

Pa še ena »gasilska« za spomin
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V soboto, 11. 5. 2019, smo imeli 
športni dan – pohod na Strnadov 
travnik. Športni dan smo povezali 
z zgodovinskim dogodkom, s 
spominom na 2. svetovno vojno. Na 
pohodu so nas spremljali tudi člani 
Združenja borcev za vrednote NOB 
Vojnik-Dobrna, ki že vrsto let ravno 
na Strnadovem travniku obudijo 
spomine na dogodke vojne.
 
Zbor pohodnikov je bil pred šolo. 
Učenci, učitelji, starši, krajani, člani 
združenja, ravnateljica šole in župan 
Občine Vojnik Branko Petre smo se 
v lepem sončnem vremenu, v dolgi 
koloni odpravili navkreber. Vztrajno 
smo grizli v hrib kot nekdaj borci 
za svobodo. Po uri in pol hoda smo 
prišli na cilj. Pohodniki so prihajali z 
različnih koncev in presenetili so nas 
tudi učenci OŠ Vojnik. 
  

Spodbudne besede predsednice 
združenja Andreje Stopar in župana 
Občine Vojnik Branka Petreta so se nas 
vidno dotaknile: »Živimo v miru in to 
moramo ceniti«. Po kratkem kulturnem 
programu – nastop najmlajšega 
pevskega zbora pod vodstvom 
vzgojitelja Iztoka Migliča, glasbena 
točka učenca Mohorja Jevšenaka in 

recitaciji Taje Podgoršek in Larise Robič 
– smo se okrepčali z golažem.  
  
Lep sončni dan smo izkoristili tudi 
za medrazredne igre. Druženje smo 
sredi dneva zaključili in se zadovoljni 
odpravili v dolino. Vidno utrujeni smo 
prispeli pred šolo. Vsekakor bomo 
prihodnje leto pohod ponovili.

SODELOVANJE GENERACIJ
 Tekst: Marjana Šoš, foto: Branko Dragar 

Pohod na Strnadov travnik

Pozorno so prisluhnili besedam o drugi svetovni vojni



59

V Lepotnem Studiu Maja me je pričakala Maja Vervega, 
nasmejana lastnica, ki prihaja iz Škofje vasi. Po končani 
srednji šoli, kjer je pridobila izobrazbo kozmetični tehnik, 
je dokončala višje strokovno izobraževanje v Novem mestu, 
smer kozmetičarka. Poleg formalne izobrazbe je do zdaj 
opravila dve nacionalni poklicni kvalifikaciji: maserka in 
vizažistka, ima opravljene tečaje iz manikire, ličenja, raznih 
neg telesa in obraza ter se še vedno dodatno izobražuje. 
Zase pravi, da je vedno vedela, da bo delala na področju 
kozmetike, da pa je odprla svoje podjetje, je bila hitra in 
spontana odločitev in pravi, da ji ni žal. Maja je vedno v 
gibanju, saj delovni čas prilagodi strankam, proste ure pa 
porabi za svojo sprostitev: obiskuje fitnes, rada hodi v gore, 
v kuhinji pa preizkuša nove recepte, saj rada kuha in peče.
 
Storitve, ki jih nudi Lepotni Studio Maja 
Studio je eden redkih salonov v našem okolju, ki ponuja 
res vse storitve za nego telesa in obraza: različne vrste 
masaž (klasična švedska masaža, sprostitvena masaža 
z elementi Ayurvede, aromaterapija, medena, zlata in 
čokoladna masaža, masaža s svečo in zeliščnimi snopki 
ter refleksoconska masaža stopal ali dlani), nega telesa, 
manikira, medicinska in estetska pedikura, depilacija, nega 
rok, nog in obraza, ličenje in permanentno podaljševanje 
trepalnic, ki ga od letošnjega marca dalje izvaja Sara 
Senegačnik, s. p. – Sensara. Poleg storitev lahko stranke 
kupijo tudi izdelke za nego telesa in obraza, darilne bone in 
izdelke za darilca, ki pridejo prav ob nakupu darilnega bona 
ali pa jih stranke kupijo zase. Pri masažah se prilagodim 
potrebam strank, pri tem zbiram sestavine, ki so pristne: pri 
čokoladni masaži delam s pravo čokolado, pri zlati masaži 
krema vsebuje tudi zlato ipd. Trenutno so najbolj popularni 
tretmaji za oblikovanje telesa. Ponujam brezplačen posvet, 
kjer se dogovorimo o željah ter na podlagi tega pripravim 
program za oblikovanje telesa in jedilnik. Izberete lahko 
limfno drenažo, elektrostimulacijo in grelno blazino.
  
Razvajanje strank v studiu in delo na terenu 
Moto salona je, da si stranke vzamejo čas in pridejo, 
se sprostijo ter uresničijo svoje želje. Pri svojem delu 
zagovarjam, da je mir in tišina, da se vsaka stranka res 
sprosti in odmakne od vsakdanjosti. Poleg tega se posvetim 
potrebam samo ene stranke hkrati, zato je pomembno, 
da se predhodno naročijo. Poleg ponudbe storitev v 
studiu ponujam storitve tudi na terenu, kot so ličenje 

za poroke, birme, obhajila in druge posebne priložnosti 
po predhodnem naročilu. Na terenu stalno ličim tudi 
glasbenike in druge goste v dveh rednih oddajah na 
televiziji. Rezultat tega je, da me glasbeniki in drugi še 
dodatno najamejo pri snemanju videospotov ali drugih 
reklamnih vsebin. Pri svojem delu tesno sodelujem s šolami. 
  
Dan odprtih vrat 
Dan oprtih vrat pripravim vsako leto, saj na začetku marca 
studio praznuje rojstni dan in se na ta način zahvalim svojim 
strankam ter jih pogostim. Pri tem so dobrodošle tudi nove 
stranke, da si ogledajo studio, me spoznajo in pridobijo 
dodatne informacije. Na ta dan ponudim razne ugodnosti, 
saj lahko kupijo izdelke in darilne bone po nižji ceni. 
Letos smo praznovali peto obletnico delovanja ter odprli 
kotiček lash Sare Senegačnik, saj je z letošnjim marcem 
začela delovati v prostorih studia. Ob dnevu odprtih vrat 
so včasih vključeni tudi otroci, predvsem dekleta, saj smo 
že imeli druženje na temo Soy Luna in Elsa. Pravkar sem 
prvič pripravila praznovanje rojstnega dne za dekleta, ki jih 
starši pripeljejo za 2 uri. V tem času imajo lakiranje nohtov, 
druženje in pogostitev, tema praznovanja pa se izvede 
po dogovoru in željah. Prav tako nudim darilne bone za 
razvajanje malih princesk. 
  
Kje najdemo Lepotni Studio Maja? 
Lepotni studio Maja se nahaja v Arclinu 21/a, 3211 Škofja 
vas, v objektu telefonije Fegy. Za storitve se predhodno 
naročite po telefonu na številki 051 846 850, najdete pa me 
tudi na spletni strani www.studiomaja.eu, na Facebooku in 
profilu Instagram Lepotni Studio Maja. 

LEPOTNI 
STUDIO MAJA
Tekst: Tanja Čretnik, foto: osebni arhiv 

Razvajanje telesa in duha
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Maja Vervega
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RECEPTI
PO NOVEM 
 Tekst: prim. Jana Govc Eržen, dr. med. 

Predpisovanje elektronskih receptov
Elektronski recept je popolnoma 
nadomestil recepte v papirnati obliki, 
ki smo jih bili vajeni v preteklosti. 
Bolniki v ambulantah pri zdravniku 
ne dobijo več papirnatega obrazca za 
dvig predpisanih zdravil, ampak le 
napotek, da je zdravilo predpisano in 
ga lahko dvignejo z veljavno kartico 
zdravstvenega zavarovanja v lekarni.
 
Elektronsko predpisovanje zdravil 
zagotavlja preglednejše in bolj varno 
predpisovanje zdravil, zmanjšana je 
možnosti napačnega predpisovanja, 
boljši je nadzor nad predpisanimi 
zdravili pri bolnikih, ki se zdravijo 
zaradi kroničnih bolezni. Zdravniki 
lahko predpisujemo zdravila v 
odsotnosti bolnika, hkrati pa imamo 
vpogled nad vsemi predpisanimi 
zdravili (tudi tistimi, ki so jih predpisali 
drugi zdravniki) in s tem tudi večji 
nadzor nad morebitnimi škodljivimi 
medsebojnimi učinki zdravil. 
Pravila glede dviga zdravil ostajajo 
nespremenjena. Zdravilo je potrebno 
dvigniti v lekarni v 30 dneh po predpisu 
zdravila pri zdravniku. Protimikrobna 
zdravila (kot so npr. antibiotiki) je 
potrebno dvigniti v roku 3 dni, zdravila 
s posebnim režimom predpisovanja 
(narkotiki) pa je potrebno dvigniti v 
lekarni v roku 5 dni od datuma, ko je 

zdravilo predpisal zdravnik. Ta pravila 
veljajo tako za zeleni recept kot tudi 
za beli recept (stroške zdravil, ki so 
predpisana na beli recept, v celoti krije 
bolnik). 
  
Zdravniki imamo tudi možnost predpisa 
t. i. obnovljivih receptov. Obnovljivi 
recepti so namenjeni predpisovanju 
zdravil za dolgotrajno zdravljenje, 
predpišemo jih bolnikom, ki imajo 
urejeno kronično bolezen, in tistim, 
kjer je tveganje za pojav neželenih 
učinkov majhno. Bolnike pri predpisu 
obnovljivih receptov seznanimo, da so 
prejeli zdravila za dlje časa. Obnovljiv 
recept velja največ za obdobje enega leta. 
Bolnik lahko dvigne zdravila v kateri koli 
lekarni v Sloveniji in ni vezan na tisto 
lekarno, kjer je zdravilo dvignil prvič. 

Bolnikom svetujemo, da upoštevajo 
pravila, ki veljajo za dvig predpisanih 
zdravil. Z upoštevanjem pravil 
se bodo izognili nepotrebnim 
obiskom v ambulanti, zmanjšali 
bodo administrativne obremenitve 
izbranih osebnih zdravnikov in 
njihovih sodelavcev, sami pa bodo bolj 
zadovoljni s postopki predpisovanja in 
dvigovanja zdravil. 
Včasih se zgodi, da zaradi nedelovanja 
sistema ali zaradi izpada električnega 

toka ni možno predpisati elektronskega 
recepta, v takšnih primerih izdaja 
zdravil ni možna. Elektronski recept 
napišemo takoj, ko se sistem znova 
vzpostavi. 
  
Bolnikom priporočamo, da zdravila, 
ki jih redno prejemajo, naročijo 
preko elektronske pošte ali telefona. 
Medicinske sestre so dosegljive preko 
telefona v omejenem času, saj je sicer 
delo v ambulanti zaradi neprestanega 
zvonjenja zelo moteno. Čas, ki je na voljo 
za pogovore in dogovore glede naročanja 
zdravil ali drugih administrativnih 
postopkov, javi na telefonu posneta 
tajnica, zato je treba navodila, ki jih 
sporoča, poslušati do konca. 
  
V spodnji tabeli so navedeni časi, 
ko je medicinska sestra dosegljiva 
preko telefona, in telefonske 
številke ambulant izbranih osebnih 
zdravnikov. V tem času se lahko 
bolniki preko telefonu naročajo na 
pregled, naročajo recepte, napotnice, 
medicinsko-tehnične pripomočke 
in ostalo. Ker imajo medicinske 
sestre zelo veliko telefonskih klicev, 
priporočamo bolnikom, da uporabijo za 
komuniciranje z ambulanto elektronsko 
pošto, e-naslovi ambulant so napisani v 
spodnji tabeli.
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Zdravnik Telefon Dosegljivost na telefonu v dopoldanskem času
Dosegljivost na telefonu v 

popoldanske času
E-pošta

Stevan Đorđević, dr. med. 03 780 05 12
Od 9.00 do 11.00 in 
od 12.00 do 14.00

Od 14.00 do 16.00 in
od 17.00 do 19.00

amb.djordjevic@zd-celje.si

Alenka Rak, dr. med. 03 780 05 22
Od 9.00 do 11.00 in 
od 12.00 do 12.15

Ne dela popoldne amb.rak@zd-celje.si

Jana Govc Eržen, dr. med. 03 780 05 28
Od 9.00 do 11.00 in 
od 12.00 do 14.00

Od 14.00 do 16.00 in od 17.00 do 
19.00

amb.govc-erzen@zd-celje.si

David Sopotnik, dr. med. 03 780 05 16
V ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 14.30,
v torek in četrtek od 7.30 do 11.00 in od 11.30 do 14.30

Od 13.00 do 16.00
in od 16.30 do 20.00

amb.sopotnik@zd-celje.si

Muamer Mušić, dr. med. 03 780 05 40 Od torka do petka od 7.30 do 11.00 in od 11.30 do 14.30
Od 13.00 do 16.00
in od 16.30 do 20.00

amb.music@zd-celje.si
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OZDRAVILA …
Tekst: Mateja Kadilnik, mag. farm., spec., Veronika Rotnik mag. farm., foto: svetovni splet

Zakaj jih je v lekarni treba doplačevati?

i Lekarna je odprta od ponedeljka 
do petka od 8.00 do 18.00, ob 
sobotah pa od 8.00 do 12.00.

V skrbi za vaše zdravje vas lepo 
pozdravlja kolektiv 
Lekarne Vojnik.

INFORMATIVNI 
K O T I Č E K 

Farmacevti v lekarni želimo svojim pacientom ponuditi 
kakovostne storitve, trudimo se, da jih opolnomočimo, 
da bodo poznali svojo bolezen in pomen zdravljenja z 
zdravili, ki jih jemljejo. To je naš glavni cilj ob vsakem 
stiku s pacientom, ob vsaki izdaji zdravila. Žal pa se 
v zadnjem času namesto svetovanja ob izdaji zdravil 
pogosto srečujemo z vprašanji in tudi obtoževanji 
glede doplačevanj zdravil, na kar farmacevti v lekarni 
nimamo nobenega vpliva. 
 
Sistem doplačevanj za zdravila je določen s strani Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), in sicer od leta 
2003 s sistemom najvišjih priznanih vrednosti (NPV) 
za medsebojno zamenljiva zdravila, od oktobra 2013 
pa sistem NPV vključuje še večje skupine zdravil, tako 
imenovane terapevtske skupine zdravil. Osnovni namen 
sistema NPV je ohranjanje bogatega nabora razvrščenih 
zdravil, kar ne bi bilo mogoče brez obvladovanega 
mehanizma, ki ga poznajo tudi nekatere druge evropske 
države, med drugim tudi številne bogatejše države, kot sta 
na primer Nizozemska in Nemčija. 
V skupino medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) sodijo 
zdravila, ki imajo enako zdravilno učinkovino, enak 
odmerek in obliko ter dokazano primerljivo kakovost, 
varnost in učinkovitost. Vsaki skupini MZZ zdravil 
ZZZS določi najvišjo priznano vrednost (NPV). To je 
tista vrednost, ki jo za zdravila z enako učinkovino krije 
zdravstveno zavarovanje (obvezno in prostovoljno oz. 
dopolnilno) in je postavljena glede na ceno najcenejšega 
zdravila v skupini. 
Kaj to v praksi pomeni? Če zdravnik predpiše zdravilo, 
ki je v sistemu MZZ in presega vrednost NPV, je treba ob 
izdaji to zdravilo doplačati. Farmacevti v lekarni smo ob 
izdaji zdravil dolžni ponuditi možnost zamenjave dražjega 
zdravila z zdravilom, ki ne presega NPV. Glede na to, da 
gre za zdravili, katerih učinkovitost, varnost in kakovost so 
primerljive, je odločitev glede zamenjave zdravila oziroma 
doplačevanja izključno stvar pacienta, ne zdravnika in 
ne farmacevta. NPV se oblikujejo vsaka dva meseca in so 
posledica pogajanja zavarovalnice s proizvajalci zdravil, 
zato se cene zdravil stalno spreminjajo. To pomeni, da je 
možno, da bo treba ob naslednjem dvigu zdravila za isto 
zdravilo, ki ob prejšnji izdaji ni imelo doplačila, doplačati 
in obratno.  
  
Sistem MZZ se dopolnjuje s terapevtskimi skupinami 

zdravil (TSZ), ki jih ZZZS določa na lastno pobudo in 
na osnovi mnenja neodvisnih strokovnjakov Komisije 
za razvrščanje zdravil na listo. Terapevtske skupine 
vključujejo zdravila z enako terapevtsko indikacijo, ki 
so namenjena zdravljenju iste bolezni in med njimi ni 
pomembnih razlik v klinični učinkovitosti in jakosti. Torej 
so ta zdravila za dosego kliničnega učinka primerljiva. Ne 
vsebujejo pa enake zdravilne učinkovine, kar pomeni, da 
niso medsebojno zamenljiva. Zanje se določi enotna cena 
oziroma NPV, ki jo krije zdravstveno zavarovanje. NPV se 
določi na zdravilu z najboljšim razmerjem med stroški in 
učinki zdravljenja. 
Kaj to v praksi pomeni? V primeru, da je na receptu 
predpisano zdravilo iz TSZ, ki ne presega najvišje priznane 
vrednosti, ali pa je predpisano zdravilo, ki ne sodi v 
terapevtsko skupino zdravil, vam bo farmacevt izročil 
predpisano zdravilo brez doplačila. V primeru, da je na 
receptu predpisano zdravilo iz terapevtske skupine zdravil, 
katerega cena preseže najvišjo priznano vrednost, pa vas 
bo farmacevt seznanil s potrebnim doplačilom. Če ne 
boste želeli doplačati zdravila, se boste morali vrniti k 
zdravniku. Ta bo po pogovoru z vami predpisal nov recept 
za primerljivo zdravilo brez doplačila. Priporočamo vam, 
da zdravnika ob predpisovanju opozorite, ali želite imeti 
zdravilo brez doplačila. 
  
Če imate kakšno vprašanje, se obrnite na svojega 
farmacevta v lekarni. Želimo vam lepo in sproščeno 
poletje. 
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Junij

29
10.00

PIKNIK Z DRUŽENJEM, zbirališče 
pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

29
13.00

PIKNIK ČLANOV DRUŠTVA TALON, 
na Lovskem domu Vojnik
Društvo Talon Frankolovo

6
8.00

POHOD NA KURJI VRH – GOZD 
MARTULJEK, zbirališče pred cerkvijo 
sv. Jerneja v Vojniku 
Planinsko društvo Vojnik

6
8.30

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS NOVA 
CERKEV S PODELITVIJO PRIZNANJ, 
dvorana gasilskega doma Nova Cerkev
Krajevna skupnost Nova Cerkev

6
9.30

PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE 
BORCE, spominsko obeležje v Novi 
Cerkvi
ZB za vrednote NOB Nova Cerkev in 
Krajevna skupnost Nova Cerkev

6
10.00

ZAČETEK GASILSKE PRIREDITVE V 
NOVI CERKVI Z REVIJO NARODNO-
ZABAVNIH ANSAMBLOV IN 
GASILSKO VESELICO, pred gasilskim 
domom Nova Cerkev
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev

6
16.00

HITROSTNO GASILSKO 
TEKMOVANJE V NOVI CERKVI, 
poligon PGD Nova Cerkev
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev

9
8.00

VZPON NA KOPITNIK, zbirališče pred 
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku 
Društvo upokojencev Vojnik

10
12.00–14.00

DELAVNICA – ODKRIŽAJTE SE 
KOMARJEV NA NARAVNI NAČIN,
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

13
17.00

GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL 
LEMBERG, pred gasilskim domom
Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg

13
20.00

GASILSKA VESELICA V LEMBERGU, 
pred gasilskim domom
Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg

24
12.00–14.00

DELAVNICA –  KAZALNIKI ZA 
KNJIGE, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

27
7.00

IZLET NA AVSTRIJSKO KOROŠKO, 
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja v 
Vojniku 
Društvo upokojencev Vojnik

Julij
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TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
VAS VABI NA

Poletje  v Vojniku
2019

TURISTIČNO DRUŠTVO
ojnik

20. 7. ob 900 
Vodeni ogled 

vojniških cerkva

20. 7. ob 1000 
Ustvarjalna delavnica 

izdelovanje iz lesa

Julij

1. 9. ob 1000 
Srednjeveški 

dan

7. 9. ob 1000 
Ustvarjalna delavnica 

škarjerezi

September
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Avgust

14
12.00–14.00

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

15
8.00

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

15
9.30

KOLESARSKI VZPON NA STRNADOV 
TRAVNIK, zbirališče pred gasilskim 
domom v Socki
Športno društvo Socka

15
13.00

SVETA MAŠA PRI KAPELI NA 
STRNADOVEM TRAVNIKU IN 
DRUŽENJE PLANINCEV, Strnadov 
travnik
Športno društvo Socka

24
8.00

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

24
17.00

MEDDRUŠTVENO GASILSKO 
TEKMOVANJE V SOCKI, pred 
gasilskim domom 
Prostovoljno gasilsko društvo Socka

25
8.00–13.00

POLETNI KRAMARSKI SEJEM, 
graščinski park Frankolovo
Društvo Talon Frankolovo

31
20.00

16. ROCK ŽUR NA FRANKOLOVEM, 
graščinski park Frankolovo
Mladinsko društvo Frankolovo

September

7
7.00

IZLET NA BREZJE, zbirališče pred 
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku 
Društvo upokojencev Vojnik

7
9.00

9. GOLAŽ ŽUR NA FRANKOLOVEM, 
graščinski park Frankolovo
Turistično društvo Frankolovo

7
15.00

POHOD PO OKOLICI KS NOVA 
CERKEV, zbirališče pred gasilskim 
domom v Novi Cerkvi
Športno-kolesarsko društvo Nova Cerkev

10
7.00

VZPON NA STOLPNIK, zbirališče pred 
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku 
Društvo upokojencev Vojnik

11
12.00–15.00

DELAVNICA MALA ŠOLA ŠIVANJA,
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

14
8.00

ČLANSKI TENIŠKI TURNIR, tenis 
igrišča v Vojniku
Teniški klub Vojnik

15
13.00

ISKANJE IZGUBLJENEGA PRSTANA 
GRAJSKE GOSPE NA LINDEŠKEM 
GRADU, zbirališče pri paviljonu v 
graščinskem parku na Frankolovem 
Društvo Talon Frankolovo

22
9.00

7. VOJNIŠKI KROG, pred stavbo 
Občine Vojnik 
Društvo Postani.fit

25
9.00

DRUŠTVENO TEKMOVANJE V 
PIKADU OB PRAZNIKU OBČINE, 
prostori pikada DU 
Društvo upokojencev Vojnik

25
12.00–17.00

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

ORGANIZATORJI DOGODKOV SI 
PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

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).

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.
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Brezovec 
je na prvi 

pogled čisto 
normalen 

gozd med 
naselji 

Ilovca, Ivenca, 
Globočami in 

Dednim Vrhom, 
porastlel z mešanim 

gozdnim drevjem. Ko pa 
prideš do Janezove kapele 
sredi gozda, se ti poraja 
vprašanje, zakaj je tu 
postavljena kapela in kdo jo 
je postavil. Kapele in križe 
so naši predniki običajno 
postavljali na mestih, kjer se 
je zgodilo kaj »skrivnostnega 
ali strašnega«. O Janezovi 
kapeli je v ljudskem izročilu 
ostalo veliko legend in 
mitov, zlasti med starejšimi 
ljudmi, ki se jim je pri kapeli 
pripetilo kaj takega, da si 
tega niso znali razložiti. Ali 
res pri kapeli »straši« in te kot 
magnet privlači, da moraš v 
krogu hoditi okoli kapele in 
ne znaš več domov?
 
Kot majhen fantič sem s 
svojo mamo večkrat hlačal 
na dom stare mame mimo te 
kapele in mama me je vedno 
opozarjala, da se morava 
kapele izogibati in iti po 
drugi poti. Bilo jo je strah že 
iz dekliških let, ko je hodila 
mimo te kapele k svojemu 
fantu – mojemu očetu – in 
večkrat se je zgodilo, da je 

tam tudi obstala, rešil jo je 
moj oče, ki ji je šel naproti. 
Zgodilo se je tudi, da sva z 
bratom spremljala mamo na 
poti proti domu stare mame 
in da si je zaradi strahu, da 
ne bi videla kapele, zakrila 
oči in naju opozorila: »Bosta 
že videla, kaj se bo zgodilo!« 
Šli smo mirno mimo kapele 
in zgodilo se ni nič. Kip sv. 
Janeza, okrašen z lepim 
cvetjem, je stal mirno in še 
zaprt je bil v kapeli z močno 
okovanimi železnimi vrati. 
O Janezovi kapeli, »ki straši«, 
mi je v otroštvu pripovedoval 
tudi Očakov Anzek z 
Dednega Vrha in pred nekaj 
leti tudi lastnika kapele 
Ivica in Marjan Lipovšek 
iz Ilovce, ki sta leta 1982 
kapelo obnovila. Vsem tem 
pripovedovanim zgodbam 
in legendam je skupno 
to, da Janezova kapela že 
več kot 200 let vznemirja 
domačine in da imajo do nje 
strahospoštovanje. Najbolj 
mi je ostalo v spominu 
pripovedovanje o dveh 
domačinih, ki sta se pred 
več kot 100 let proti večeru 
vračala iz svojega vinograda 
v Črešnjicah proti Ivenci. 
To naj bi bila gostilničar 
Žerovnik in premožni kmet 
Globočnik. Pot ju je vodila 
mimo ruševin Janezove 
kapele in ko sta jo obšla, 
se je začela drama, ki je 
trajala celo noč.  Poti proti 
Ivenci nista več našla in 
ko sta že mislila, da sta 
na pravi poti, sta bila 
ponovno pri kapeli in to se 
je ponavljalo do jutranjih 
ur. V strahu pred najhujšim 
sta se zaobljubila, da bosta 
kapelo lepo obnovila, če 
prideta živa domov. Kaj 

se je potem zgodilo, ne 
vemo. Z gotovostjo pa lahko 
potrdimo, da kapelica stoji na 
tem mestu že več kot 200 let. 
  
Druga legenda govori o 
velikem močvirju, ki je bilo 
nekoč sredi Brezovca. Vanj je 
padel neki bogat in pohlepen 
možakar, ki se je iz strahu, 
da bo tam izpustil dušo, 
zaobljubil, da se bo poboljšal 
in tu postavil kapelico. 
Pravijo, da jo je res postavil 
in pošteno živel do konca 
svojega življenja. 
  
Po legendi, ki sem jo v 
otroštvu prav tako slišal od 
izvrstnega pripovedovalca 
pravljic in legend Očakovega 
Anzeka, je bi prostor, kjer 
danes stoji kapela, namenjen 
pozidavi velike cerkve. Ko 
so ljudje že navozili na ta 
prostor velik kup peska, je 
ta čez noč čudežno izginil in 
ostalo ga je le za pozidavo 
manjše kapele. Večji del 
peska so baje znosili ptički v 
sosednjo vas, kjer so ravno 
takrat gradili veliko novo 
cerkev in od takrat tudi ime 
kraja Nova Cerkev.  
Legend in v tančico zavitih 
pripovedk o Janezovi kapeli 
je verjetno še več, zato bi 
bilo škoda, da bi se pozabile. 
Pa bo kdo morda pripomnil, 
da so nastale zaradi preveč 
popitega alkohola ali 
ljubezenskih težav. Ne vem! 
  
Če vas to zanima, se 
podajte po gozdni poti do 
Janezove kapele in morda 
se bo tudi vam zgodilo kaj 
skrivnostnega in če slučajno 
pridete v težave, imate v žepu 
zagotovo mobilnik, da lahko 
pokličite na pomoč. 

Miti in legende o kapeli 
sv. Janeza v Brezovcu
Tekst in foto: Jože Žlaus


