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KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
ponedeljka, 30. marca 2020,
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 129. številke bo v četrtek,
30. aprila 2020.

Članke, prejete po 30. marcu 2020, 
bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov in spremembe 
naslovov in izbora fotografij po 
lastni presoji. Za vsebino in točnost 
podatkov odgovarja avtor prispevka.  

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

KAZALO

4 ŽUPANOVA BESEDA
Skupaj nam lahko uspe marsikaj. Tudi v Občini 
Vojnik.

6 OBČINSKA UPRAVA

Področje izobraževanja in kakovosti življenja

10 FINANCE 

Proračun za leto 2020

15 URADNI DEL

Javni razpisi in objave

31 REGIJSKI PROJEKT
Državne kolesarske poti (DKP) Celje–Vojnik–
Dobrna

40 ČAS NORČIJ

Pustni karneval v Novi Cerkvi

Pogled v nebo. Kaj nam prinaša pomlad?



3

Izdajatelj:
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Lea Sreš 

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

Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Tanja Čretnik
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Tanja Čretnik

Jezikovni pregled: 
Nataša Koražija 
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Matjaž Jambriško 

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

Tisk:
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Grafično podjetje d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

Vsakega po malem, 
največ pa resnih tem 
Kar krepko smo zakorakali v novo leto, novo obdobje, v tisti čas, ko 
smo še vedno pod vtisom zaobljub, da bo naslednje leto vse drugače. 
Pa bo res? Nikoli ne moremo začeti vsega na novo; bremenijo nas 
slabe stare odločitve, prtljaga, ki jo nosimo s seboj. To velja za 
posameznike kot tudi za širšo družbo. Je pa dobro, da ocenimo in 
ohranimo vse tisto, kar je bilo dobro, in gradimo naprej. Gradimo 
samopodobo, odnose, smo pripravljeni sodelovati in upoštevati 
druge. Vse to velja za lokalno skupnost, občino, državo. 

 

Pred vami je Ogledalo 128, ki predstavlja Proračun 2020, ki je 
naravnan razvojno in daje okvir delovanja naše občine. Veliko projektov 
se bo nadaljevalo, poskrbljeno je za stvari, ki so potrebne za normalno 
delovanje občine, marsikaj pa bo novega, vse pa je načrtovano v veri, da 
bomo vsi bolje živeli. Predstavili smo vam naloge dela občinske uprave, 
področje izobraževanja in kakovosti življenja. Prav je, da poznamo 
delovanje občinske uprave, saj le tako vemo, kje iskati odgovore za 
svoje težave. Predstavljamo še nekaj aktualnih tem o dogajanju v občini 
in v lokalnih skupnostih. Vse so povezane s proračuni in razvojem 
posamezne krajevne skupnosti. Ne prezrite razpisov in objav, morda 
najdete priložnost za prijavo. Sredina Ogledala je rezervirana za 
predstavitev regijskega projekta in predstavlja umestitev kolesarskih 
poti v naš prostor. Kolesarske poti bodo izboljšale kakovost življenja 
in varnost kolesarjev, vendar je projekt odvisen od uspešnosti 
pridobivanja služnosti lastnikov zemlje. Če se bomo preveč obotavljali, 
se lahko izvedba projekta zamakne za nekaj let.  
 

Med temami izpostavljamo županov novoletni sprejem in osrednjo 
prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Na obeh dogodkih 
so podelili priznanja, na eni mladim športnikom, na drugi je Anton 
Gregorc prejel najvišje priznanje na področju kulture. Predstavljeni 
so še koncerti, predstavitev knjige p. Cestnika, teme za mlade, odnos 
do okolja. Pozivamo vas na vsakoletno akcijo čiščenja okolja. To je 
priložnost, da se odločite sodelovati in se čiščenja prvič udeležite. Pa 
ne pozabite: ne čistimo za drugimi, čistimo za seboj!
 

Predstavljamo dve osrednji prireditvi, ki sta značilni za Vojnik in 
Novo Cerkev. Sonja Jakop se sprašuje, ali je pust kultura. Tudi pust je 
praznik naše kulture, ki jo je vredno ceniti in negovati. Ogledalo 128 
je vsebinsko okrnjeno, saj je zaradi omejenega prostora izpadlo kar 
nekaj zanimivih prispevkov. Avtorjem se opravičujem. 

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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USPE MARSIKAJ.
TUDI V OBČINI VOJNIK

Če skupaj nosimo neko breme, je veliko lažje. 

Če spregovorimo o svoji stiski, omogočimo 

tudi drugemu, da spregovori o svoji. 
       (Metka Klevišar)  

V dnevih pred božičem nam je v občinskem svetu 
uspelo sprejeti proračuna za leti 2020 in 2021. 
Podrobneje ga je v članku predstavila že Irena Špegel 
Jovan. Za leto 2020 je rekordno visok, saj predvideva 
11,2 mio EUR odhodkov, od katerih je skoraj polovica 
namenjena investicijam. Predvideva pa najetje 
kredita v višini 1 mio EUR.  Za naslednje leto 2021 je 
predvidenih 8,8 mio EUR odhodkov, prav tako je velik 
delež namenjen investicijam.

• Vrtec Frankolovo bo stal okoli 2,8 mio EUR. Urejena 
bosta tudi športni pod v telovadnici in talno gretje, tako 
da bo sanirano sedaj nevzdržno stanje pri ogrevanju 
telovadnice.

• Državna kolesarska pot DKP Celje–Vojnik–Dobrna: 
začenjamo s pridobivanjem služnosti od lastnikov 
zemljišč. Projekt za izvedbo PZI je končan. Več si 
preberite v članku o tej temi.

• Urejali bomo lokalne ceste Pristava–Bezovica, 
Socka–Vrba (razširitev), Socka–Trnovlje in ulice 
Kaševa, Kerševa ( v ulicah bo na novo urejena tudi vsa 
komunalna infrastruktura), Cesta talcev, in sicer takoj 
ko bo izgrajena manjkajoča kanalizacija, urejalo se bo 
tudi odvodnjavanje.

• Gradili bomo vodovode: Beli Potok, Brdce – faza 2, 
Trnovlje pri Socki, Hrastnik, Ilovca. Predviden je 
prevzem vodovoda lahka peč v Socki v upravljanje VO-
KA, kjer se bo takoj obnovil rezervoar in priprava vode. 
Predvidena je obnova vodovoda Razdelj–Nova Cerkev 
in vodovoda Vojnik–Arclin.

• Kanalizacijo bomo gradili v Novi Cerkvi proti Razdelju 

in po projektu v Aglomeraciji Vojnik, in sicer iz EU 
sredstev, če bo podpisana pogodba s strani ministrstva 
za okolje in prostor.

• Pločnik pripravljamo na relaciji Vojnik–Gmajna, skupaj 
z DRSI pa še na odsekih ob državni cesti za Dobrno , 
Višnja vas–Krožišče v NC in Polže–Vizore. DRSI prav 
tako izvaja novelacijo projekta na relaciji Vojnik Arclin 
zaradi novo nastajajoče obrtne cone. Zato bo najprej 
izvedena obnova vodovoda ob levi strani državne ceste 
in na tej trasi začasno zagotovljena površina za pešce. 
Kasneje pa bo izvedena dokončna ureditev pločnika in 
kolesarske steze.

• Planirane so sanacije mostov na Dobrnici proti 
Pozjakovih, na Rovškem potoku pri Pezdevškovih, v 
izdelavi je tudi dokumentacija za nov most v Kaplo 
preko Hudinje.

• Ko bodo potrjene potrebe po sanaciji plazov s strani 
MOP-a, bomo začeli dela na plazovih v Malih Dolah 
pri Joštovih, v Dolu pod Gojko pri Šlavsovih, na cesti 
pri Špeglovih v Socki in na odseku na cesti Pristava–
Razgor. Ker so za sanacije potrebna visoka sredstva, 
se bodo dela pričela le, če bo zagotovljen denar za 
sanacijo na MOP.

• Direkcija za infrastrukturo je pričela a pripravami na 
gradnjo pločnika in kolesarske steze iz Škofje vasi do 
Arclina. Z lastniki potekajo odmere, parcelacije in 
dogovori. Prav tako je naročeno projektiranje križišča v 
Arclinu, odcep za Ljubečno, in krožišča na križišču pri 
piceriji MC.

• Gasilcem bomo pomagali pri nakupu novega vozila 
z dvižno ploščadjo za lažje gašenje in reševanje z 
višin. Srečujemo se tudi z vse močnejšimi vetrovi, 
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ki povzročajo škodo na objektih in drevju. Hitro in 
požrtvovalno posredovanje gasilcev zasluži našo 
zahvalo.V proračunu so seveda zagotovljena tudi 
sredstva za delovanje društev, razvoj kmetijstva, 
turizma in gospodarstva ter za socialno področje. 
Prosim, bodite pozorni na razpise, ki so ali pa še bodo 
objavljeni v uradnem delu Ogledala in na spletni strani. 

Sodelovanje med društvi, številnimi posamezniki, 
stanovalci ulic in župnijo Vojnik se še posebej lepo odraža 
pri našem Božičnem Vojniku. Tudi letos smo dosegli nekaj 
čudovitega. Bilo nam je lepo, med nami so se prijetno 
počutili tudi številni obiskovalci. Iskrena čestitka vsem, 
ki ste sodelovali pri projektu, ter prisrčna zahvala za vaš 
trud in prizadevanje. Na doseženo smo lahko upravičeno 
ponosni.

Za nami je tudi tradicionalni pustni karneval v Novi Cerkvi, 
ki nam prav tako prikaže del naše kulturne in etnografske 
dediščine in na trenutke postavi tudi zrcalo našemu delu. 
Tukaj so se izkazale naše šole in vrtci, ki so pripravili izvirne 
skupinske maske. Brez sodelovanja tudi tukaj ne bi šlo: 
učenci, starši, učitelji in vodstvo karnevala so zmagovita 
naveza. Čestitam!

Želim vam podati še informacijo glede stanovanjskega bloka 
v Vojniku. Lastnik je DUTB, ki je najprej želel objekt prodati 
kot celoto. Žal v tem času ni uspel najti kupca, zato bodo 
sedaj začeli pripravljati rešitev v obliki dokončanja izgradnje 
in nato prodaje posameznih stanovanj. Odločitev pri njih še 
ni dokončno sprejeta. S strani Občine poizkušam doseči, da 
bi se dokončanje objekta čim prej začelo, ponudili smo tudi 
našo pomoč, ker bo le tako ustavljeno propadanje zgradbe, 
kot se dogaja sedaj.

Zelo sem bil vesel tudi informacije, da bo Krajevni urad 
Upravne enote Celje v Vojniku po novem spet odprt vsak 
dan v tednu, razen med počitnicami. Zato iskreno vabim 
krajane, da ga v čim večji meri uporabljate, saj nam v 
marsičem olajša napor in prihrani čas za ureditev zadev. Še 
posebej, ker se nam bliža obdobje za zamenjavo osebnih 
dokumentov. Zahvala načelniku za takšno odločitev.

Naj vam zaželim uspešno leto. Kot vidite, imamo veliko 
načrtov, le skupaj pa jih lahko realiziramo. 

Drage žene, matere in dekleta, ob prihajajočem prazniku 
dnevu žena in materinskem dnevu vam iskreno čestitam. 
Vaše poslanstvo je lepo, vendar tudi zahtevno. Želim, da 
vam pri tem stojimo ob strani tudi možje in fantje. Tako bo v 
sodelovanju in medsebojnem spoštovanju življenje v občini 
Vojnik za vse lepo in bogato.

Branko Petre, 
 vaš župan
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POVABILO NA ČISTILNO AKCIJO 2020
Tekst: Irma Blazinšek

V naši občini vsako leto organiziramo čistilno akcijo, 
letos že 25. zapored. Na letošnjo vas vabimo v soboto, 
28. marca 2020, ob 8. uri na že znanih zbirnih mestih: na 
Frankolovem pred KS, v Vojniku pred občinsko stavbo, v 
Novi Cerkvi, Socki in Lembergu pa pred gasilskimi domovi. 
Če bo vreme slabo, se akcija prestavi na soboto, 4. aprila 
2020, ob isti uri na istih mestih.
 
Če ste odkrili kakšno črno odlagališče in če ni preveliko, 
se lahko organizirate tudi sami, kljub temu pa nas o tem 
obvestite. Če pa ste našli kakšno večje odlagališče in je 
treba organizirati odvoz, tudi povejte. Pridite po vreče in jih 
napolnite, potem pa nam sporočite, kje ste jih pustili, da jih 
bomo lahko odpeljali. 

Prijave za: KS Frankolovo in Nova Cerkev obvestite Ines 
na 041 652 418, Slavka Jezernika na 041 624 493, Dušana 
Horvata na 041 624 492, za KS Vojnik Irmo na 031 384 399 
ali za KS Vojnik Lidijo Eler Jazbinšek na 041 677 685. 
 
Ukrepajmo zdaj, ni še prepozno! Naša narava je še lepa in 
zelena. Kako dolgo še bo, če ji ne bomo pomagali? Zato 
pridite na čistilno akcijo, vzemite si dan za druženje in 
pozitivne spremembe. Mar ni zavest, da si naredili nekaj 
dobrega, tokrat za naravo, vredna veliko? Navsezadnje je 
to tudi za nas, za naše zanamce, zato se  zadnjo soboto v 
marcu zanesljivo vidimo.
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VOJNIK 
Pripravila: mag. Mojca Skale, foto: Matjaž Jambriško, Lea Sreš

Področje izobraževanja in kakovosti življenja
Občina Vojnik je v letu 2019 sprejela Vizijo in strategijo 
Občine Vojnik 2020–2030, ki temelji na vrednotah 
ljudi. S strategijo smo postavili cilje in ukrepe za stebra 
Izobraževanje in Kakovost življenja. Za to številko 
Ogledala sta na vprašanja odgovarjali Vesna Poteko, 
višja svetovalka za investicije in šolstvo, ter Urška 
Mužar, višja svetovalka za družbene dejavnosti.
 
Vesna izvaja investicije v šolske, vrtčevske in druge 
objekte, izvaja javna naročila ter skrbi za izvajanje šolskih 
prevozov in dodatnih programov v osnovnih šolah.  Urška 
pripravlja in izvaja razpise za društva, skrbi za Odbor za 
družbene dejavnosti ter Komisijo za mladinska vprašanja, 
dejavno sodeluje v projektu Občina po meri invalidov, 
pripravlja občinske prireditve in dogodke ter skrbi za 
protokol. V primeru odsotnosti se nadomeščata ter 
sodelujeta pri projektih. 
 
Katere projekte in naloge sta izvajali v preteklem letu 
in kaj načrtujeta v letu 2020? 

Vesna: 
Investicije 
V preteklem letu sem večino časa namenila k pridobivanju 
projektne dokumentacije za trenutno največjo investicijo 
v občini Izgradnja vrtca Frankolovo, dokumentacijo za 
prijavo skupnega projekta z MO Celje in Občino Štore 
Aglomeracije. Istočasno sem prijavljala projekt vrtca na 
EKO sklad in uspešno smo pridobili sredstva. Kolesarske 
poti so zelo zahteven projekt in uspelo nam ga je pripeljati 

do točke, da DRI izdeluje PZI projekte za Izgradnjo 
kolesarskih poti Celje-Vojnik-Dobrna. 
To so projekti, ki jih bomo realizirali še v naslednjih dveh 
letih. Poleg teh imamo nekaj manjših, ki jih načrtujemo v 
letu 2020 in sicer: Nadaljevanje projektne dokumentacije 
za Kolesarske poti Vojnik–Zreče–Slovenske Konjice, 
Kanalizacija Lešje–Gmajna–Konjsko, investicijsko 
vzdrževanje vežice Vojnik, ureditev galerijskih prostorov 
nad knjižnico Vojnik, menjava športnega poda telovadnica 
Frankolovo.

Izobraževanje 
Del financiranja osnovnošolskega izobraževanja 
izvaja občina, in sicer materialne stroški, investicijsko 
izobraževanje, dodatni program (Zveza prijateljev 
mladine, program izbire poklica, raziskovalne naloge …), 
šolske prevoze: osnovni cilj občine je zagotoviti kar se da 
kakovostne, strokovne in prostorske pogoje za izvajanje 
osnovnošolske dejavnosti.

 
 

Druge naloge:
Izvedba javnih naročil.
V povprečju objavimo do 10 javnih naročil v proračunskem 
letu. Kot vodja javnih naročil skrbim za izvedbo JN, in 
sicer: za investicije, ki jih izvajam sama, pripravim tudi 
razpisno dokumentacijo, sicer pa izvedba poteka od objave 
na E-JN in Portalu javnih naročil, odpiranja ponudb, 
zapisniki o odpiranju, izdelava poročila in objava izbire 
izvajalca na Portalu javnih naročil. 
Črpanje sredstev 23. člena Zakona o financiranju občin 
(ZFO-1).    
Priprava dokumentacije za prijavo in priprava zahtevkov 
za črpanje. Na osnovi progama MGRT-ja poteka izvajanje 
in črpanje sredstev.

Investicija v teku: Vrtec FrankolovoVesna Poteko, višja svetovalka za investicije in šolstvo
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Ločitvena stena je iz armiranega betona.Urška: 
Sofinanciranje društev in zavodov 
Delo na področju družbenih dejavnosti zajema poleg 
ostalega dela tudi pripravo razpisov za društva in zavode 
s področja športa, kulture, sociale in drugih društev 
(mladinska društva in društva, ki po svoji dejavnosti ne 
sodijo med zgoraj naštete).
V proračunu vsako leto planiramo sredstva za vsa našteta 
področja. Pri športu občinski svet najprej sprejme Letni 
program športa in nato v začetku leta v občinskem glasilu 
Ogledalo objavimo javni razpis. Prav tako za ostala 
področja. Razpisi so oblikovani na podlagi sprejetih 
pravilnikov in odlokov. Po prejetih prijavah komisija le-te 
pregleda in oblikuje predlog za sofinanciranje, ki ga potrdi 
odbor za družbene dejavnosti. Z društvi oz. zavodi nato 
sklenemo pogodbe o sofinanciranju, ki jih podpiše župan. 

Protokol in prireditve 
V občinski upravi sem zadolžena tudi za pripravo 
občinskih prireditev (prireditev ob kulturnem prazniku, 
osrednja prireditev ob občinskem prazniku in županov 
novoletni sprejem) in pomoč društvom pri pripravi 
njihovih prireditev. Priprava prireditve zajema vse od 
izbora izvajalcev, priprave vabil in scenarija, prijavo 
prireditve itd. in seveda izpeljavo le-te. Pri izbiri izvajalcev 
z g. županom vedno uskladiva želje in možnosti glede na 
vrsto prireditve in scenarij, ki si ga zamisliva. 
Velik izziv zame predstavlja tudi izbor izvajalcev za 
kulturni program v okviru projekta Božični Vojnik. Pri 
tem mi z idejami in organizacijsko veliko pomaga tudi 
uveljavljen vojniški glasbenik Tomaž Marčič. 
Protokol pa je ena izmed stvari, ki mene zelo zanimajo in 
s katero se pri svojem delu z veseljem spopadem, pa najsi 
gre za protokol pri izpeljavi prireditve (sedežni red, vrstni 
red govornikov …) ali pa samo za izobešanje zastav ob 
različnih priložnostih. Prav tako sem aktivno sodelovala 
pri pripravi Pravilnika o protokolarnih obveznostih občine 
Vojnik.   
  
Druge naloge
V občini Vojnik sem zadolžena tudi za področje sociale. 
Stranke velikokrat pridejo na občino po nasvet ali pa 
konkretno pomoč, na koga se obrnejo pri določenem 
problemu, težavi, s katero se soočajo. V tem primeru z 
njim opravim pogovor, ga usmerim na ustrezno institucijo, 
pomagam izpolniti kakšno vlogo in včasih tudi stopim v 
kontakt npr. s centrom za socialno delo. Sodelujem tudi z 
javnim zavodom Socio in Regionalno varno hišo Celje. Na 

področju starejših občanov sodelujem z Domom ob Savinji 
Celje, ki za našo občino izvaja storitev pomoč na domu. 
Prav tako sodelujem z domovi upokojencev, v katerih so 
nastanjeni naši občani. Sodelujem tudi s Knjižnico Vojnik 
in vrtci v naši občini. Na področju kulture sodelujem z 
Javnim skladom za kulturne dejavnosti – območna enota 
Celje. Sem predstavnica lokalne skupnosti v svetih zavoda 
OŠ Vojnik in OŠ Antona Bezenška Frankolovo, ki ga tudi 
vodim. 
 
Poleg teh projektov izvajate tudi upravne postopke.  
Urška: 
Sodelovala sem pri podelitvi koncesije za področje 
predšolske dejavnosti, ki smo jo podelili Vrtcu Danijelov 
levček Celje – enota Vojnik in pri podelitvi koncesije za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v 
Občini Vojnik na področju programa splošne ambulante v 
socialnovarstvenem zavodu Contraco – Špesov dom.
 

Obravnavam vloge za upravičenost enkratne denarne 
pomoči ob rojstvu otroka. Na podlagi sprejetega 
pravilnika je do te pomoči upravičen eden od staršev 
otroka, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v 
občini Vojnik in je državljan republike Slovenije. Teh 
vlog je približno 90 na leto. Prav tako na podlagi vlog 
obravnavam in izdajam odločbe za prekope posmrtnih 
ostankov (povprečno tri na leto).
 
Katere so vajine največje težave oziroma izzivi pri delu?  
Vesna:
Pri osnovnošolskem izobraževanju smo uredili kakovostne 
prostorske pogoje, je pa še veliko izzivov na vsebinskem 
delu, kjer bi kot občina želeli vzajemno sodelovati pri 
določenih projektih (Rad te imam Vojnik, raziskovalne 
naloge …) in tako izboljšati tudi program osnovnošolskega 
izobraževanja. Problem je zagotoviti zadostna sredstva v 
proračunu.
Pri investicijskih projektih izzivov ne manjka, imamo še 
kar nekaj projektov za dokončati. Osnovni problem je 
pridobivanje soglasij in realizacija projektov.

Urška Mužar, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Danijelov levček – enota 
Vojnik
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Pri javnih naročilih razni vpogledi v ponudbe in daljšanje 
roka izbire izvajalca in s tem posledično kasnejša izvedba 
investicije.
 
Urška: 
Z večjimi težavami se hvala bogu pri svojem delu ne 
srečujem. Včasih predstavlja težavo široko področje 
družbenih dejavnosti, ko se kakšni zadevi  ne morem 
posvetiti, kot bi želela, in posledično sama pri sebi 
nisem najbolj zadovoljna z opravljenim delom. Izziv 
zagotovo predstavljajo naloge, ki smo si jih zadali v 
strategiji. Da bi še naprej dobro delovalo področje 
predšolske vzgoje, področje društvenega življenja, da 
bi uspešno uresničevali naloge, ki smo si ji zadali kot 
mladim prijazna občina ter občina po meri invalidov. 
Na področju prireditev pa seveda pripraviti, organizirati 
prireditve, ki bodo privabljale obiskovalce.   
 
Kaj vama vzame največ časa?
Vesna: 
Največ časa mi vzamejo birokratske zadeve: razne 
prijave, poročanja, zahtevki, priprava razpisne in 
investicijske dokumentacije, objave ipd.
 
Urška: 
Veliko časa vzame več stvari. Priprava in obdelava 
razpisov je poleg časa tudi dokaj zahtevna. Zagotovo 
veliko časa vzame tudi priprava osrednje prireditve 
ob občinskem prazniku, kjer vsakega od prejemnikov 
grbov tudi posnamemo v njegovem domačem, delovnem 
okolju. Kar nekaj časa pa v sodelovanju s sodelavko 
Ireno Špegel Jovan iz financ nameniva temeljiti pripravi 
proračuna za področje družbenih dejavnosti, kjer poleg 
vseh zakonskih obveznosti želimo vsako leto zagotoviti 
tudi dovolj sredstev za delovanje društev.     
 
Kaj si štejeta kot največji uspeh pri svojem delu?
Vesna: 
Na občini sem zaposlena že 24 let in v teh letih si 
kot največji uspeh štejem, da smo uspeli zagotoviti 
zelo kakovostne prostorske pogoje za predšolsko in 
osnovnošolsko izobraževanje, uspeli smo zagotoviti 
kakovostne in varne osnovnošolske prevoze in izvedli 
vse investicijske projekte in javna naročila v planiranih 
rokih.
 
Urška: 
Težko bi se odločila za enega. Več je takšnih, ki se 
jih z veseljem spomnim. Zagotovo sem ponosna, da 
smo uspeli s projektom Občina po meri invalidov, 
pri katerem se trudimo, da smo kar se da prijazni 
do drugačnosti na vseh področjih. Smo tudi mladim 
prijazna občina. Tudi na tem področju naredimo veliko, 
da je našim mladim življenje v naši občini prijetno in 
lepo. 
Na protokolarnem področju pa mi je velik izziv 
predstavljala organizacija prireditve, ki se jo je udeležil 
predsednik države Borut Pahor. In seveda sem bila po 
prireditvi vesela zahvale in pohval z njegovega kabineta. 

Kakšen dan pa se mi zdi, da ne bi mogla narediti več kot 
to, da sem samo poslušala in z nasveti pomagala kakšni 
stranki, ki je v stiski prišla k meni. Včasih to šteje največ. 
  
Kdaj sta najbolj zadovoljni? Sodelovanje in pohvala 
občanov. 
Vesna: 
Največje zadovoljstvo pri mojem delu so iskre v 
očeh otrok in zadovoljstvo zaposlenih, za katere so 
namenjeni izvedeni projekti.  Moj moto dela v službi 
in tudi doma še vedno ostaja, da se za otroke vedno 
splača vzeti čas in da ti tega v življenju nikoli ne bo žal. 
Srečo imam v svojem poklicu, da to lahko opravljam 
in kar je najbolj pomembno: svoje delo imam rada in 
nikoli mi ni žal časa ali napora,ki ga moram vložiti, 
da dosežem zastavljen cilj. Moje delo je vezano tudi 
na uspešno komunikacijo z izvajalci, nadzornimi 
organi, soglasodajalci, predstavniki na ministrstvih, 
inšpekcijskimi službami. Menim, da je koordinacija med 
naštetimi uspešna in strokovna.
 
Urška: 
Zagotovo, ko je delo dobro in pravočasno opravljeno. 
Ko stranke zadovoljne odhajajo iz moje pisarne, ker 
smo skupaj uspeli rešiti kakšno težavo. Po prireditvah 
sem vesela pohval obiskovalcev. To daje tudi energijo in 
motivacijo za naprej. 
 
Katere ukrepe načrtujeta za izvedbo nalog iz 
strategije 2020–2030?
Vesna: 
Naloge iz strategije, kar se tiče mojega področja, so: 
izgradnja vrtca Frankolovo, prenova telovadnice 
Frankolovo, izgradnja kolesarskih povezav, izgradnja 
kolesarskih postaj za izposojo koles, izgradnja postajališč 
za avtodome, posodobitve Kulturnega doma Vojnik, 
izgradnja aglomeracij Vojnik, posodobitve in izgradnja 
novih športnih igrišč v občini, izvajanje novega projekta 
Rad te imam, Vojnik (RTM) v sodelovanju z OŠ Vojnik in 
Frankolovo, Vrtcem Mavrica Vojnik in društvi. 

Prireditev ob občinskem prazniku leta 2015
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Urška:
Spodbujati sodelovanje z mladimi. Skupaj izvesti 
še kakšno prireditev, ki bi postala tradicionalna. S 
pomočjo Ljudske univerze Celje izvesti večje število 
izobraževalnih programov za starejše. Želja je tudi 
pridobiti večje površine za kulturne dejavnosti (nov 
kulturni dom). Uresničujemo pa zagotovitev večjega 
števila mest v otroških vrtcih, saj na Frankolovem že 
raste nov vrtec.
 
 
Veliko delata na terenu oziroma z občani, kjer 
rešujeta različne probleme. Kaj želita še povedati 
našim občanom in občankam? Anekdote? 
Vesna: 
Spoštovane občanke in občani: bodimo strpni drug z 
drugim, spoštujmo drug drugega, vzemimo si čas za 
premislek, preden obsojamo drug drugega, poslušajmo se 
in verjemite, vsem nam bo lažje in hitreje bomo reševali 
nastale probleme. In kar je zame osnovno pravilo, 
pogovarjajmo se in marsikateri problemi bodo rešljivi. In 
nazadnje, kot pravi naš župan: brez tveganja ne moreš 
oditi na novo pot. Zberimo pravšnjo mero poguma za nove 
izzive in priložnosti in cenimo, kar imamo.
 
Urška: 
Zagotovo se me je dotaknil afriški pregovor, ki sem ga 

zasledila med svojim delom: Če želite biti hitri, pojdite 
sami. Če želite priti daleč, pojdite skupaj. Želim si 
dobrega sodelovanja z našimi občani. Če potrebujete 
kakšno pomoč s področij, ki jih pokrivam, dobrodošli 
v moji pisarni, sicer pa se vidimo na kateri izmed 
prireditev.
 
Vesna in Urška, z vajino predstavitvijo nalog in 
pristojnosti sta našim občanom in občankam predstavili 
dve pomembni področji: izobraževanje in kakovost 
življenja iz naše Vizije in strategije 2020–2030. 

Predaja ključa ob otvoritvi Vrtca Mavrica Vojnik

AKTUALNO 
Tekst: Nenad Vranešević, foto: Lea Sreš

Predstavitev knjige Pomembne osebnosti občine Vojnik 
Ob 25-letnici občine Vojnik smo se na dan odprtih vrat 
Občine Vojnik, tj. 3. februarja, zbrali v Knjižnici Vojnik, 
kjer je  župan na kratko spregovoril o dosedanjem delu 
v letu 2019 ter predstavil načrtovane dejavnosti v letu 
2020. V prihodnosti je v občini načrtovanih kar nekaj 
projektov, ki so že v izvajanju ali fazi priprave, več o 
tem pa boste izvedeli v predstavitvi občinskega dela v 
tej in naslednji številki.
 
Po nagovoru župana je sledila predstavitev knjige 
Pomembne osebnosti občine Vojnik, v kateri so 
predstavljeni vsi prejemniki zlatih vojniških grbov in 
priznanj za življenjsko delo s področja kulture ter nekatere 
pomembne osebnosti območja občine Vojnik iz preteklosti 
in sedanjosti. Avtorji knjige so zbranim predstavili nekaj 
osebnosti iz knjige. Tako so nam nekaj besed namenili 
Marko Zdovc, Jože Žlaus in Janja Jedlovčnik, Lea Sreš pa je 
v kratkem pogovoru z Jožefom Gregorcem obudila spomine 
na njegove pevske začetke. Za konec nam je Mojca Skale 
predstavila delo in dosežke Milene Jurgec, ki je predstavitev 
popestrila z duhovitimi spomini iz svojega življenja. 
Med dogodkom je potekal tudi kulturni program, kjer so 
nastopile Hana Ravnak, Ksenja Kramaršek in Vita Hažič.

Poleg osebnosti v knjigi je bila podrobneje predstavljena tudi 
sama knjiga, katere naslovnico krasi razglednica Vojnika iz 
leta 1917, in njeni avtorji. Zahvala za raziskovalno in tehnično 
delo pri knjigi gre uredniškemu odboru: mag. Mojci Skale, 
glavni urednici, Janji Jedlovčnik, Lei Sreš, Jožetu Žlausu, 
Marku Zdovcu, Mileni Jurgec, Matiji Založniku in drugim. 
Knjigo lahko kupite v Medgeneracijskem centru Kamrica na 
Celjski cesti 10 v Vojniku. 

mag. Mojca Skale, Branko Petre in Betka Hutinski
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PRORAČUN 
Pripravila: Irena Špegel Jovan

Proračun za leto 2020
Občina Vojnik je prvič sprejela dvoletni proračun. Občinski svet Občine Vojnik je na 9. seji dne,
19. 12. 2019, sprejel proračuna za leti 2020 in 2021. 

Prihodki proračuna v letu 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 16,9 % in znašajo skupaj 
9.074.000 EUR, od tega je 5.946.000 EUR davčnih prihodkov, 1.529.000 nedavčnih prihodkov, 39.000 EUR 
kapitalskih prihodkov in 1.560.000 EUR transfernih prihodkov. 
Glavni prihodek je primerna poraba občine, ki je definirana kot primerni obseg sredstev za izvajanje tekočih nalog 
občin in znaša 5.472.000 EUR. Primerna poraba je enaka vrednosti dohodnine.
 
Odhodki v letu 2020 so planirani v višini 11.298.000 EUR in so v primerjavi z oceno realizacije v 2019 višji za 47,8 
%. Tekoči odhodki so planirani v višini 2.687.000 EUR, tekoči transferi v višini 3.114.000 EUR, investicijski 
odhodki v višini 5.277.000 EUR ter investicijski transferi v višini 220.000 EUR. 
V Občini Vojnik je tudi sedež združene Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, za katero so planirani odhodki v višini 653.000 EUR, občine soustanoviteljice 
pa sofinancirajo delovanje v višini 463.000 EUR in Ministrstvo za javno upravo RS v višini 95.000 EUR. 
 
Odhodki proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov: 

Glavni investicijski odhodki in transferi, ki v 
celotnem proračunu predstavljajo 48,7 %, so v 
proračuna za leto 2020 namenjeni za:
• nakup osebnega avta za občinsko upravo
 (20.000 EUR),
• obnova fasade na občinski upravni stavbi
 (30.000 EUR),
• obnova strehe na upravni stavbi KS Frankolovo 

(9.000 EUR),
• investicijska sredstva za vzdrževanje obeh šol 

(53.000 EUR),
• investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter 

izgradnja odbojkarskega igrišča v Vojniku
 (20.000 EUR),
• nadaljevanje novogradnje vrtca na Frankolovem 

(2.003.000 EUR),
• ureditev tal in ogrevanje telovadnice na 

Frankolovem (80.000 EUR),
• investicija v ureditev parkirišča pri pokopališču v 

Vojniku ter ureditev E-katastra pokojnikov
 (22.000 EUR),
• asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih 

(80.000 EUR),
• rekonstrukcija Kašove in Petelinškove ulice
 (130.000 EUR),
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• začetek rekonstrukcije ulice Ceste talcev sočasno z 
izgradnjo kanalizacije (90.000 EUR),

• začetek rekonstrukcije Keršove ulice v smeri 
zdravstvenega doma do semaforja pod cerkvijo 
(150.000 EUR),

• rekonstrukcija (razširitev) lokalne ceste v Socki od 
mostu v smeri proti Dobrni (25.000 EUR),

• rekonstrukcija lokalne ceste Pristava–Bezovica 
(50.000 EUR),

• projektna dokumentacija za rekonstrukcijo mostu 
Kaplja–Višnja vas (20.000 EUR),

• sanacija mostu Male Dole–pri Pezdevškovih
 (15.000 EUR),
• rekonstrukcija mostu Plože−Hrenova pri 

Pozjakovih (48.000 EUR),
• dokumentacija za izgradnjo pločnika s kolesarsko 

stezo ob regionalni cesti Arclin−Vojnik in delno 
sofinanciranje izvedbe (50.000 EUR),

• začetek izgradnje pločnika Vojnik–Gmajna
 (77.000 EUR),
• izgradnja pločnika OŠ Vojnik–blok MIK
 (20.000 EUR),
• stroški za investicijo (služnosti) za državno 

kolesarsko pot Celje−Vojnik−Dobrna
 (15.000 EUR),
• izgradnja kanalizacije Dol pod Gojko
 (20.000 EUR),
• začetek izgradnje kanalizacije v Vojniku; 

aglomeracija nad 2000 PE−v Arclinu v smeri 
Čepin− Elektro, desni breg Hudinje, OPPN 
Žgajner, Cesta v Tomaž, Pot na Dobrotin, Cesta 
talcev (470.000 EUR),

• začetek izgradnje kanalizacije v smeri Nova 
Cerkev−Polže−Razdelj (50.000 EUR),

 investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture 
odlagališča za odpadke in nove infrastrukture 
RCERO iz sredstev amortizacije oz. najemnine 
podjetja Simbio, d. o. o. (66.000 EUR),

• investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav, 
kanalizacij in vodovodnih sistemov iz sredstev 
amortizacije oz. najemnine VO-KA, d. o. o. 
(868.000 EUR), in sicer obnova vodovoda v 
Keršovi ulici, obnova vodovoda v Parmovi ulici, 
obnova starega vodovoda od Razdelja do Nove 
Cerkve, obnova starega vodovoda od Vojnika 
proti Škofji vasi, obnova vodovoda Ilovca in 
povezave na Globoče, obnova vodovoda v Cesti 
talcev sočasno z obnovo ceste, obnova vodovoda 
na Frankolovem pri osnovni šoli, obnova vaškega 
vodovoda Čreškova, izboljšanje tlačnih razmer v 
območju vodohrana Konjsko, obnova cevovodov 
na vodovodnem sistemu Kapelca, nadomestni 
vodohran Bezenškovo Bukovje, obnova tehnološke 

opreme in elektro instalacij vodarne Gojka, 
obnova primarnega cevovoda od VH Škofja vas do 
Celja, obnova primarnega cevovoda Frankolovo–
Celje na Frankolovem, obnova tehnološke opreme 
vodarne Vitanje, obnova kanalizacije v Kaševi 
ulici, obnova kanalizacije v Keršovi ulici, obnova 
mehanske stopnje čiščenja ČN Škofja vas, obnove 
regulacijskih elementov na razbremenilnikih, 
obnova kanalizacije Nova Cerkev in druge manjše 
obnove, izgradnja vodovoda Beli Potok (197.000 
EUR), začetek izgradnje vodovoda v Trnovljah 
(90.000 EUR), dokončanje izgradnje vodovoda v 
Brdcah (55.000 EUR), začetek izgradnje vodovoda 
Hrastnik (36.000 EUR),

• izdelava idejne dokumentacije za ureditev trga 
v Vojniku (10.000 EUR), izdelava občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov Konjsko in 
Višnja vas (30.000 EUR) in dopolnitve OPN ter 
spremembe OPN (20.000 EUR),

• investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih 
prostorov (37.000 EUR),

• nakupi zemljišč (70.000 EUR), sredstva za 
odmere in cenitve oz. urejanja lastništva zemljišč, 
predvsem cest (50.000 EUR),

• nakup tovornega vozila za režijski obrat
 (15.000 EUR), nakup vozila za občinsko redarstvo 

(15.000 EUR),
• investicijski transfer za nakup gasilske ploščadi 

PGD Vojnik (148.000 EUR) in
• sredstva elementarja v višini 100.000 EUR za 

sofinanciranje sanacije plazov, kar je odvisno od 
potrditve s strani Ministrstva za okolje in prostor.

V letu 2020 je predvidena zadolžitev v višini 
1.102.000 EUR za projekt izgradnje vrtca v 
Frankolovem ter odplačilo glavnic dolgoročno 
najetih kreditov v višini 249.000 EUR. 
Podrobnejši podatki o proračunu so dosegljivi na 
spletni strani Občine Vojnik:
https://vojnik.si/obcina/proracun/

ELEKTRO KOVAČIČ
neskončna energ i ja

z 
va

m
i 

že
 2

5
 l

e
t

 elektroinstalacije
 strelovodi
 meritve

www.elektro-kovacic.si
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Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

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

Dejavnosti Sveta krajevne skupnosti
Člani Sveta KS Nova Cerkev so imeli v sredo, 
22. januarja 2020, zaključno sejo Sveta KS, 
na kateri so podrobno obravnavali realizirane 
projekte v letu 2019 ter plan za leto 2020.
 
V letu 2019 so se v KS Nova Cerkev asfaltirali oz. preplastili 
naslednji odseki javnih poti: javna pot v Vizore v skupni dolžini 
450 m (Kraljič–Toplak–Oprešnik), javna pot Polže v skupni 
dolžini 150 m (Pinter–Brecl), javna pot Razdelj v skupni dolžini 
140 m (Kolar–Jakop), javna pot Lemberg–Rupe v skupni 
dolžini 375 m, javna pot Čreškova–Vitez klanec v skupni 
dolžini 50 m. Vsem uporabnikov cest in članom režijskega 
odbora se iskreno zahvaljujemo za dodatno finančno pomoč 
pri rekonstrukciji cest oziroma pred asfaltno podlago.

 
Ostale realizirane investicije:
Uredili so se parkirišča in intervencijske poti pred POŠ Socko, 
javna razsvetljava od Koprivnika do šole v Socki, dokončno so 
se uredili prostori za delovanje ŠD Socka in KUD Socka v  šoli 
Socka. Pripravljen je idejni projekt in skoraj v celoti pridobljena 
potrebna soglasja za kolesarsko stezo Celje–Vojnik–Nova 
Cerkev–Dobrna, izgradnja novega betonskega mostu v zgornji 
Hrenovi pri Doler, v Homcu čez Hudinjo (za vasi Polže, 
Zlateče, Homec) ter ureditev regulacije Hudinje pri Novačan 
in Štokovnik, izgradnja mostu v Hrenovi čez Dobrnico pri 
Pekovšakovih, sanacija obstoječih kock v centru Nove Cerkve, 
na vzhodnem delu pokopališča se je uredila služnostna pot za 
vzdrževanje obzidja. Uredili smo meteorno kanalizacijo pri 
Močenik–Podpečan–Jošt. Skozi vse leto smo redno vzdrževali 
makadamske ceste, bankine, obcestne jarke in propuste. 
Prav tako so bili opravljeni obrezi grmičevja ob javnih poteh, 
ki ovirajo prevoznost cest, še zlasti za tovorna vozila (odvoz 
smeti, prevozi pitne vode) in izvajalce zimske službe.

Plan dela in planirane investicije v letu 2020 
Kanalizacija: ureditev kanalizacije pod šolo (Ravnak), sanacija 
obstoječe kanalizacije v centru Nove Cerkve do kanala za 
čistilno napravo (Petek, Jesenek, Stolec, Fanika, Dušan Šilih 
in Franc Novak) – istočasno z rekonstrukcijo vodovoda, 
ureditev avtobusne postaje Razdelj in ceste z razširitvijo ovinka 
– proučitev DRI (pri Jesenek) Razdelj–Nova Cerkev: 1. faza – 
izdelava projekta), sanacija obstoječe kanalizacije Nova Cerkev 
– novo naselje (1. faza izdelava projekta za preusmeritev 
meteornih voda).
Vodovodi: obnova in razširitev vodovoda Hrenova–
Lemberg za 18 gospodinjstev (1. faza: proučitev možnosti 
priklopa s strani Hrenove ali s strani Dobrne VO-KA Celje, 
2. faza: izgradnja vodovod Trnovlje pri Socki (začetek del v 
letu 2020-1 faze). 
Pločniki: izgradnja pločnika od Skoka (Polže) do avtobusne 
postaje Vizore (pločnik po desni strani regionalne ceste) – 
pridobitev dokumentacije, izgradnja pločnika in razširitev 
ceste Nova Cerkev (od centra do trafo postaje) v skupni 
dolžini 100 m.

Ostale investicije:
– vzdrževanje in postavitev potrebnih novih odbojnih  ograj ob 

javnih poteh v KS Nova Cerkev,
– izgradnja mostu v Hrenovi (pri Pozjak),
– redno vzdrževanje lesenih mostov čez Hudinjo in Dobrnico v 

krajenvi skupnosti,
– sanacija plazov po seznamu na osnovi pridobljenih finančnih 

sredstev,
– asfaltiranje javnih poti po planu KS Nova Cerkev,
– preplastitev najnujnejših javnih poti po planu KS Nova 

Cerkev,
– razširitev in preplastitev najnujnejših lokalnih cest KS  

Nova Cerkev po predhodnem ogledu,
– redno vzdrževanje bankin, jarkov in jaškov ter gramoziranje 

makadamskih javnih poti v KS Nova Cerkve,
– ureditev avtobusne postaje v Zlatečah z ureditvijo pločnika za 

izstop (odkup zemljišča za izgradnjo manjšega pločnika za 
izstopno postajo) – investitor DRI,

– ureditev projektne dokumentacije-prostor za raztros pepela 
na pokopališču v Novi Cerkvi,

– košnja, obrez vejevja ob javnih poteh ter ostale potrebne 
manjše sanacije ob javnih poteh,

– ureditev graščinskega parka v Socki za potrebe raznih 
prireditev (ureditev elektrike in vodovoda do prireditvenega 
prostora, dokončna ureditev potk in nabava lesenih klopi).

Člani Sveta KS Nova Cerkev med zaključno sejo
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Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst: Dušan Horvat, foto: Lea Sreš

Zaključna seja Sveta KS Frankolovo
Člani sveta Krajevne skupnosti Frankolovo so zaključno 
sejo ob koncu leta 2019 izvedli v mesecu januarju 
2020. Na sejo so povabili župana občine Vojnik Branka 
Petreta, vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva  
Natašo Kos in urednico občinskega glasila Ogledalo Leo 
Sreš. 
 
Predsednik sveta KS Frankolovo Dušan Horvat je prisotne 
lepo pozdravil in se jim zahvalil za udeležbo. Na kratko 
je povzel vse aktivnosti Sveta KS v letu 2019. V preteklem 
letu so bile seje vedno sklepčne, kar je osnova za njegovo 
delovanje. Realizirana je bila večina nalog, ki so bile v planu 
KS za preteklo obdobje.
 
Žal se določeni projekti večkrat odmikajo pričakovanim 
oziroma želenim terminskim izvedbam. Velikokrat je 
treba še dodatno uskladiti, dopolniti ali spremeniti že 
dogovorjene dokumente, ki izvedbo projektov zamaknejo 
v poznejši termin. Tu so predvsem problemi s pridobitvijo 
soglasij s strani krajanov in ustanov, ki so potrebni za 
izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj. 
 
Krajani so se veselili izgradnje kanalizacije z obnovo cestišč, 
vodovoda, pločnikov in priprave za javno razsvetljavo, 
izvedla se je rekonstrukcija in širitev lokalne ceste na relaciji 
Frankolovo–Socka v dolžini 800 m,  zgradil se je dolgo 
pričakovani vodovod v Straži pri Dolu, začela se je gradnja 
vodovoda Beli Potok. S pomočjo državnih sredstev sta se 
sanirala dva plazova, in sicer v Lipi in Črešnjicah, vzdrževale 
so se javne poti in lokalne ceste ter sanirale najnujnejše 
poškodbe asfaltnih površin. Uspešno je bilo delovanje 
zimske službe, ki je ena najbolj občutljivih nalog lokalne 
skupnosti. V kraju se je začela dolgo pričakovana gradnja 
Vrtca Frankolovo, ki predstavlja največjo investicijo v našem 
kraju. V sklopu izgradnje projekt predvideva izgradnjo nove 
kurilnice, kuhinje in jedilnice za vrtec in OŠ ter prestavitev 
komunalnih vodov z dostopno cesto in zunanjo ureditvijo. 
Omenil je tudi vsakoletno čistilno akcijo, ki jo KS organizira 
skupaj z ostalimi društvi, srečanje starejših krajanov v 
soorganizaciji KS, Župnijske Karitas in KO Rdečega križa, ter 
obiska starejših občanov ob praznovanju 80. rojstnega dne 
in starih 90 let in več.

Predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat je naštel tudi nekaj 
pomembnejših projektov, ki se bodo v kraju izvajali v letu 
2020:

– nadaljevanje izgradnje vrtca Frankolovo s zgoraj opisanimi   
   pridobitvami,
– nadaljevanje izgradnje vodovoda Beli potok,
– izgradnje kanalizacije Dol pod Gojko,
– izgradnja vodovoda Brdce – 2. faza,
– vzdrževanje asfaltnih in makadamskih javnih poti,
– asfaltiranje cest po planu KS Frankolovo,
– izvajanje zimske službe in sanacija plazov.

Poudaril je uspešno delovanje društev in organizacij v kraju, 
ki s svojim delovanjem pripomorejo k prepoznavnosti kraja 
in občine. Društva poleg svojega osnovnega poslanstva 
opravljajo veliko nalogo na področju izobraževanja, 
druženja in medsebojnega sodelovanja. Omenil je tudi 
dobro sodelovanje z OŠ Antona Bezenška, Vrtcem 
Frankolovo, Župnijo Frankolovo in  Župnijo Črešnjice. 
Zahvalil se je članom sveta KS za konstruktivno delo 
in pomoč pri sprejemanju odločitev, Nataši Kos, vodji 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Vojnik 
za dobro sodelovanje ter urednici glasila Ogledalo Lei Sreš 
za spremljanje in poročanje o pomembnejših dogodkih v 
kraju. Na koncu se je zahvalil županu občine Vojnik Branku 
Petretu ter občinski upravi za posluh in razumevanje pri 
realizaciji potreb KS, krajanov, društev in organizacij, ki se 
trudijo za kraj. Vsem prisotnim je v letu 2020 zaželel veliko 
zdravja, sreče in zadovoljstva, v želji, da s skupnimi močmi 
in medsebojnim sodelovanjem še naprej delujemo za dobro 
občine, kraja in krajanov.

Člani Sveta KS Frankolovo na zaključni seji
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SKUPNOST VOJNIK
Tekst in foto: Lidija Eler Jazbinšek 

Načrti za leto 2020 so potrjeni s proračunom

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

Po sprejetju proračuna na seji občinskega sveta smo 
člani sveta KS Vojnik na naši seji pregledali, katere 
predlagane postavke so vključene v proračun za leto 
2020. Nekatere izmed njih se bodo nadaljevale tudi v 
letu 2021.
 
Proračunska sredstva za našo KS v letu 2020 
o namenjena za:

- izgradnjo odbojkarskega igrišča v Vojniku,
- investicijo v ureditev parkirišča pri pokopališču v 

Vojniku ter ureditev e-katastra pokojnikov,
- asfaltiranje  in sanacijo cest po planu KS,
- rekonstrukcijo Kašove in Petelinškove ulice,
- začetek rekonstrukcije ulice Ceste talcev sočasno z 

izgradnjo kanalizacije,
- začetek rekonstrukcije Keršove ulice v smeri 

zdravstvenega doma do semaforja pod cerkvijo in 
postavitev avtobusne postaje pri parkirišču nasproti 
pokopališča,

- rekonstrukcijo lokalne ceste Pristava–Bezovica,
- projektno  dokumentacijo za rekonstrukcijo mostu 

Kapla–Višnja vas,
- sanacijo mostu Male Dole–pri Pezdevšek,
- dokumentacijo za izgradnjo pločnika s kolesarsko stezo 

ob regionalni cesti Arclin–Vojnik in delno sofinanciranje 
izvedbe,

- dokončanje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku od 
križišča pri pokopališču do križišča pri Abanki,

- začetek izgradnje pločnika Vojnik–Gmajna,
- izgradnjo pločnika OŠ Vojnik–blok MIK,
- začetek izgradnje kanalizacije v Vojniku; aglomeracija 

nad 2000PE – v Arclinu v smeri Čepin–Elektro, desni 
breg Hudinje, OPPN Žgajner, cesta v Tomaž, pot na 
Dobrotin, Cesta talcev,

- investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture 
odlagališča za odpadke in nove infrastrukture RCERO iz 
sredstev  amortizacije oz. najemnine podjetja Simbio, d. o. o.,

-investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav, kanalizacij 
in vodovodnih sistemov iz sredstev amortizacije oz. 
najemnine VO-KA, d. o. o., in sicer obnova vodovoda 
v Keršovi ulici, obnova vodovoda v Parmovi ulici, 
obnova starega vodovoda  od Vojnika proti Škofji vasi, 
obnova vodovoda Ilovca in povezava na Globoče, 
obnova vodovoda v Cesti talcev sočasno z obnovo 
ceste, izboljšanje tlačnih razmer v območju vodohrana 
Konjsko, obnova primarnega vodovoda od VH Škofja 

vas do Celja, obnova kanalizacije v Kašovi in Keršovi 
ulici, obnova mehanske stopnje čiščenja ČN Škofja vas 
ter obnova regulacijskih elementov na razbremenilnikih 
ter del vodovodov in kanalizacije v KS Nova Cerkev in 
Frankolovo,

- začetek izgradnje vodovoda Hrastnik,
- izdelavo idejne dokumentacije za ureditev trga v 

Vojniku,
- izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov 

Konjsko in Višnja vas in dopolnitve OPN ter spremembe 
OPN. 

Dobrodelnost in hvaležnost
V mesecu decembru so se v skrbi za ranljivejše skupine 
naših krajank in krajanov Rdečemu križu in Karitas 
pridružili tudi odrasli skavti Rakove  steze 1, ki so z 
zbranimi sredstvi od dobrodelne peke in prodaje piškotov 
tudi letos omogočili lepše praznike nekaj družinam in 
posameznikom. Iskreno sem jim hvaležna za njihovo dobro 
delo in pomoč ter čas, ki so si ga vzeli za obisk in pogovor 
z obdarovanci. Skupni čas nas je vse obogatil in potrdil 
pomembnost, da se zavedamo skupne skrbi za dobrobit 
sočloveka. 

Odrasli skavti  so polepšali praznike

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2020

LETNI PROGRAM ŠPORTA Občine Vojnik za leto 2020

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  v Občini Vojnik za leto 2020

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju malih čistilnih naprav (individualnih ali skupinskih)

na območju Občine Vojnik v letu 2020

DOKONČNA PREDNOSTNA LISTA UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNIH 
STANOVANJ V NAJEM

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov s področja turizma
v Občini Vojnik v letu 2020

JAVNI RAZPIS v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Vojnik za leto 2020

Poziv za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za društva in klube iz Občine 
Vojnik, ki v letu 2020 obeležujejo okrogle obletnice, načrtujejo gostovanja v tujini, 

nameravajo kupiti obleke za nastope ali bodo izdali zbornik

JAVNI RAZPIS za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja, ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v Občini Vojnik v letu 2020

Obdaritev novorojenčkov, Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s stalnim 
prebivališčem v Občini Vojnik, Obvestilo rednim študentom Občine Vojnik

JAVNI POZIV za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora
v Občini Vojnik za leto 2020
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka o 
proračunu Občine Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 57/19) objavlja za leto 2020 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik 
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2020

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike 
ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin s področja knjižne, glasbene, plesne, 
folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnosti. 

2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja 
vsebina:

- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih 
sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki 
imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost;

- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske 
in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost 
študentov v delu, ki presega vzgojno-izobraževalne 
programe;

- udeležba na območnih, medobmočnih in državnih 
srečanjih;

- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- kulturne prireditve in akcije;
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter 
investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in 
spomeniško varstvene akcije. 

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v občini Vojnik;
– so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj 

eno leto pred objavo razpisa;
– imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih 
dejavnosti;

– imajo evidenco o članstvu;
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo 

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

– v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih 
na primeren način predstavljajo občino Vojnik. 

4. Okvirna vrednost sredstev
Razpisujemo okvirna sredstva v višini 33.000 EUR. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter 
za dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila 
v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za 

vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik. 

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2020. 

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 6.  4.  2020. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 11. ure v tajništvu Občine Vojnik. 

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:

− izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik ali na spletni strani www. vojnik. si;

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

− natančen opis programov;
− poročilo porabe sredstev za leto 2019; 
− načrt dela za leto 2020 in
− posebna dokazila o delovanju društva na 

medobčinski, regijski, državni oz. meddržavni ravni. 

Če v okviru društva deluje več skupin, je treba za vsako 
skupino izpolniti poseben obrazec. 

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2020«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov prijavitelja. 

9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb 
začel v roku osmih dni po zaključku razpisnega roka v 
prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi 
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi v enem dnevu, se 
nadaljuje naslednji dan. 

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

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

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 
v času uradnih ur obrnejo na Urško Mužar, višjo svetovalko za 
družbene dejavnosti (tel. št. 78-00-623 in 78-00-620, e-naslov: 
urska@vojnik. si). 

Številka: 610-0001/2020-1
Vojnik, 31.  1.  2020

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 
19. člena statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/2016) in 6. člena Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Vojnik (Uradno 
glasilo slovenskih občin 18/2018) je Občinski svet Občine Vojnik 

na 9. redni seji dne 19.  12.  2019 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2020

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

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

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi
v višini 300,00 €

Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban 
planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in 
Mladi planinec. V programih se vrednoti materialni strošek 

programa (propagandno gradivo) na udeleženca, če to ni 
brezplačno. Sredstva iz LPŠ se namenjajo za promocijske 
programe le v primeru, če ti niso del rednega ali razširjenega 
predšolskega in šolskega programa izobraževanja. 

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok
v višini 2. 300,00 €

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

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih 
otrok

v višini 7.000,00 €
Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so 
prostovoljno vključeni v programe športa. 

1.1.4 Šolska športna tekmovanja
 v višini 3.000,00 € 
Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno-
izobraževalnih zavodih in predstavljajo udeležbo šolskih 
ekip na organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem 
Zavoda za šport RS Planica. Udeležba učencev na tekmovanju 
se vrednoti glede na raven tekmovanja. 

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

v višini 4.600,00 € 
Vrednoti se programe izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoj 
po minimalnem obsegu izvajanja športnih programov. 
Celoletni športni programi so opredeljeni kot splošni in 
pripravljalni. Kot splošne programe se vrednoti programe 
izvajalcev, katerih vsebina se nanaša na različne gibalne 
dejavnosti in programe v posameznih športnih panogah, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v program športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport. Kot pripravljalne programe se vrednoti programe 
izvajalcev, ki imajo v letnem programu športa vključene 
udeležence v programih športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter tekmujejo 
v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih 
športnih zvez. 

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

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

v višini 16.000,00 € 
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalnimi sistemi so v 
programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, vrednoti programe izvajalcev v 
naslednjih starostnih kategorijah, ki praviloma niso mlajši od 
12 oziroma 10 let. 

V programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, se uvrstijo programi izvajalcev, 
v katere so vključeni registrirani športniki v starosti najmanj 
12 oziroma 10 let. Programi so razdeljeni v štiri starostne 
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka o 
proračunu Občine Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 57/19) objavlja za leto 2020 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik 
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2020

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike 
ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin s področja knjižne, glasbene, plesne, 
folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnosti. 

2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja 
vsebina:

- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih 
sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki 
imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost;

- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske 
in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost 
študentov v delu, ki presega vzgojno-izobraževalne 
programe;

- udeležba na območnih, medobmočnih in državnih 
srečanjih;

- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- kulturne prireditve in akcije;
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter 
investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in 
spomeniško varstvene akcije. 

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v občini Vojnik;
– so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj 

eno leto pred objavo razpisa;
– imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih 
dejavnosti;

– imajo evidenco o članstvu;
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo 

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

– v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih 
na primeren način predstavljajo občino Vojnik. 

4. Okvirna vrednost sredstev
Razpisujemo okvirna sredstva v višini 33.000 EUR. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter 
za dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila 
v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za 

vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik. 

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2020. 

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 6.  4.  2020. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 11. ure v tajništvu Občine Vojnik. 

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:

− izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik ali na spletni strani www. vojnik. si;

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

− natančen opis programov;
− poročilo porabe sredstev za leto 2019; 
− načrt dela za leto 2020 in
− posebna dokazila o delovanju društva na 

medobčinski, regijski, državni oz. meddržavni ravni. 

Če v okviru društva deluje več skupin, je treba za vsako 
skupino izpolniti poseben obrazec. 

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2020«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov prijavitelja. 

9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb 
začel v roku osmih dni po zaključku razpisnega roka v 
prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi 
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi v enem dnevu, se 
nadaljuje naslednji dan. 

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

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

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 
v času uradnih ur obrnejo na Urško Mužar, višjo svetovalko za 
družbene dejavnosti (tel. št. 78-00-623 in 78-00-620, e-naslov: 
urska@vojnik. si). 

Številka: 610-0001/2020-1
Vojnik, 31.  1.  2020

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 
19. člena statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/2016) in 6. člena Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Vojnik (Uradno 
glasilo slovenskih občin 18/2018) je Občinski svet Občine Vojnik 

na 9. redni seji dne 19.  12.  2019 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2020

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

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

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi
v višini 300,00 €

Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban 
planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in 
Mladi planinec. V programih se vrednoti materialni strošek 

programa (propagandno gradivo) na udeleženca, če to ni 
brezplačno. Sredstva iz LPŠ se namenjajo za promocijske 
programe le v primeru, če ti niso del rednega ali razširjenega 
predšolskega in šolskega programa izobraževanja. 

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok
v višini 2. 300,00 €

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

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih 
otrok

v višini 7.000,00 €
Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so 
prostovoljno vključeni v programe športa. 

1.1.4 Šolska športna tekmovanja
 v višini 3.000,00 € 
Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno-
izobraževalnih zavodih in predstavljajo udeležbo šolskih 
ekip na organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem 
Zavoda za šport RS Planica. Udeležba učencev na tekmovanju 
se vrednoti glede na raven tekmovanja. 

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

v višini 4.600,00 € 
Vrednoti se programe izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoj 
po minimalnem obsegu izvajanja športnih programov. 
Celoletni športni programi so opredeljeni kot splošni in 
pripravljalni. Kot splošne programe se vrednoti programe 
izvajalcev, katerih vsebina se nanaša na različne gibalne 
dejavnosti in programe v posameznih športnih panogah, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v program športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport. Kot pripravljalne programe se vrednoti programe 
izvajalcev, ki imajo v letnem programu športa vključene 
udeležence v programih športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter tekmujejo 
v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih 
športnih zvez. 

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

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

v višini 16.000,00 € 
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalnimi sistemi so v 
programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, vrednoti programe izvajalcev v 
naslednjih starostnih kategorijah, ki praviloma niso mlajši od 
12 oziroma 10 let. 

V programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, se uvrstijo programi izvajalcev, 
v katere so vključeni registrirani športniki v starosti najmanj 
12 oziroma 10 let. Programi so razdeljeni v štiri starostne 
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kategorije. V kolektivnih športnih panogah se v isti starostni 
kategoriji lahko uvrsti več vadbenih skupin, če so samostojno 
vključene v uradni tekmovalni sistem. 

Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev 
vadbenih skupin in letni obseg vadbe (minimalno število 
ur obsega programa je tudi kriterij oziroma pogoj za 
sofinanciranje) po posameznih športnih panogah je podan 
v posebni prilogi »Velikost vadbenih skupin in letni obseg 
vadbe v programih tekmovalnega športa različnih 
starostnih kategorij«, s tem da se upoštevajo samo 
kategorije športnikov, starih 12 let in več. 

V programih se vrednoti strokovni kader in objekt v 
programu redne vadbe. 

1.1 KAKOVOSTNI ŠPORT
v višini 13.000,00 € 

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

1.2  ŠPORT INVALIDOV
v višini 300,00 € 

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

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov

v višini 1.500,00 € 
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in 
uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in 
visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem 
ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ 
po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, 
ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri 
strokovnih organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja 
in izpopolnjevanja). Iz sredstev LPŠ se sofinancira pridobitev 
usposobljenosti, ki omogoča samostojno izvajanje 
strokovnega dela v programih športa, ter licenciranje in 
izpopolnjevanje usposobljenih ali izobraženih strokovnih 
kadrov. 

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

1.1  Delovanje športnih organizacij 
v višini 4.650,00 € 

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

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

1.1  Druge športne prireditve 
v višini 6.150,00 € 

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

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

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

− število udeležencev na prireditvi in
− tradicija (število let zaporedne izvedbe). 

1.2  Nagrade za športne dosežke
v višini 2.000,00 € 

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

(IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV 
ŠPORTA)

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

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

Zahteve razpisa in postopek so opredeljeni v Odloku o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v občini Vojnik. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba 
o sofinanciranju športa za leto 2020, ki jo podpiše župan. 

III. (SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA)

V proračunu Občine Vojnik za leto 2020 se zagotavljajo 
sredstva s področja športa. 

Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa 
za leto 2020 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 
40306 – ŠPORT. 
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kategorije. V kolektivnih športnih panogah se v isti starostni 
kategoriji lahko uvrsti več vadbenih skupin, če so samostojno 
vključene v uradni tekmovalni sistem. 

Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev 
vadbenih skupin in letni obseg vadbe (minimalno število 
ur obsega programa je tudi kriterij oziroma pogoj za 
sofinanciranje) po posameznih športnih panogah je podan 
v posebni prilogi »Velikost vadbenih skupin in letni obseg 
vadbe v programih tekmovalnega športa različnih 
starostnih kategorij«, s tem da se upoštevajo samo 
kategorije športnikov, starih 12 let in več. 

V programih se vrednoti strokovni kader in objekt v 
programu redne vadbe. 

1.1 KAKOVOSTNI ŠPORT
v višini 13.000,00 € 

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

1.2  ŠPORT INVALIDOV
v višini 300,00 € 

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

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov

v višini 1.500,00 € 
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in 
uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in 
visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem 
ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ 
po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, 
ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri 
strokovnih organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja 
in izpopolnjevanja). Iz sredstev LPŠ se sofinancira pridobitev 
usposobljenosti, ki omogoča samostojno izvajanje 
strokovnega dela v programih športa, ter licenciranje in 
izpopolnjevanje usposobljenih ali izobraženih strokovnih 
kadrov. 

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

1.1  Delovanje športnih organizacij 
v višini 4.650,00 € 

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

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

1.1  Druge športne prireditve 
v višini 6.150,00 € 

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

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

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

− število udeležencev na prireditvi in
− tradicija (število let zaporedne izvedbe). 

1.2  Nagrade za športne dosežke
v višini 2.000,00 € 

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

(IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV 
ŠPORTA)

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

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

Zahteve razpisa in postopek so opredeljeni v Odloku o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v občini Vojnik. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba 
o sofinanciranju športa za leto 2020, ki jo podpiše župan. 

III. (SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA)

V proračunu Občine Vojnik za leto 2020 se zagotavljajo 
sredstva s področja športa. 

Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa 
za leto 2020 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 
40306 – ŠPORT. 

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 
OBČINI VOJNIK ZA LETO 2020

PREGLED RAZPOREDITVE SREDSTEV 
LPŠ 2020

VREDNOST 
PROGRAMOV

1 ŠPORTNI PROGRAMI 46.500,00 €

1. 1 PROSTOČASNA ŠPORTNA 
VZGOJA OTROK IN MLADINE 17.200,00 €

1. 1. 1 Promocijski športni programi 300,00 €

1. 1. 2 Celoletni športni programi 
predšolskih otrok 2.300,00 €

1. 1. 3 Celoletni športni programi 
šoloobveznih otrok 7.000,00 €

1. 1. 4 Šolska športna tekmovanja 3.000,00 €

1. 1. 5 Celoletni športni programi 
prostočasne športne vzgoje šoloobveznih 
otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo 
v uradnih tekmovalnih programih 
nacionalnih panožnih športnih zvez

4.600,00 €

1. 2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI 
IN VRHUNSKI ŠPORT

16.000,00 €

1. 2. 1 Celoletni programi športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport

16.000,00 €

1. 3 KAKOVOSTNI ŠPORT 13.000,00 €

1. 4 ŠPORT INVALIDOV 300,00 €

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 1.500,00 €

2. 1 Usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov 1.500,00 €

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 4.650,00 €

3. 1 Delovanje športnih organizacij 4.650,00 €

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 
ŠPORTA 6.150,00 €

4. 1 Druge športne prireditve 6.150,00 €

VSI PROGRAMI SKUPAJ 58.800,00 €

Sofinanciranje športnih programov poteka v skladu s 
sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2020. 

Številka: 671-0002/2020-1
Vojnik, 27.  11.  2019

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/2017) in 
7. člena odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 18/2018), Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 
2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019) in Letnega 
programa športa občine Vojnik za leto 2020 objavlja Občina 
Vojnik

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz 
občinskega proračuna za leto 2020

I. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov:

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1. 1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE

1. 1. 1 Promocijski športni programi

1. 1. 2 Celoletni športni programi predšolskih otrok

1. 1. 3 Celoletni športni programi šoloobveznih 
otrok

1. 1. 4 Šolska športna tekmovanja

1. 1. 5 Celoletni športni programi prostočasne 
športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih 
panožnih športnih zvez

1. 2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, 
USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

1. 2. 1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

1. 3 KAKOVOSTNI ŠPORT

1. 4 ŠPORT INVALIDOV

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2. 1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

3. 1 Delovanje športnih organizacij

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

1.1 Druge športne prireditve

Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno 
opredeljene v Letnem programu športa Občine Vojnik 
za leto 2020 (sprejetem na 9. redni seji občinskega sveta 
Občine Vojnik dne 19.  12.  2019). 
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II. Pogoji za pridobitev sredstev za 
sofinanciranje športnih programov

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in 
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, 
navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 18/2018):

• so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi 
predpisi;

• je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih 
dejavnosti;

• so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini 
Vojnik;

• imajo najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za 
društva);

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

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

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

• izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za 
sofinanciranje programov;

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

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

1. športna društva in klubi, ki imajo sedež v občini 
Vojnik,

2. zveza športnih društev občine Vojnik,
3. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

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

izvajajo javno veljavne programe,
5. samostojni podjetniki, gospodarske družbe, 

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

6. zasebni športni delavci. 

IV. Okvirna vrednost sredstev in obdobje 
uporabe

Okvirna vrednost, ki je na razpolago za sofinanciranje 
navedenih predvidenih programov športa, je 58.800,00  €. 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v 
proračunskem letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna. 

V. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati: 

− izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
predlagatelji dobijo na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova 8, 3212 Vojnik ali na spletni strani Občine 
Vojnik www. vojnik. si, 

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

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

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

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

VI. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s 
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do 6.  4.  2020. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 
11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik. 
Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA VOJNIK, 
Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom 
»NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 2020«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 

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

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

Številka: 671-0002/2020-2
Vojnik, 31. 1. 2020

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik
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II. Pogoji za pridobitev sredstev za 
sofinanciranje športnih programov

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in 
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, 
navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 18/2018):

• so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi 
predpisi;

• je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih 
dejavnosti;

• so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini 
Vojnik;

• imajo najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za 
društva);

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

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

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

• izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za 
sofinanciranje programov;

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

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

1. športna društva in klubi, ki imajo sedež v občini 
Vojnik,

2. zveza športnih društev občine Vojnik,
3. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

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

izvajajo javno veljavne programe,
5. samostojni podjetniki, gospodarske družbe, 

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

6. zasebni športni delavci. 

IV. Okvirna vrednost sredstev in obdobje 
uporabe

Okvirna vrednost, ki je na razpolago za sofinanciranje 
navedenih predvidenih programov športa, je 58.800,00  €. 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v 
proračunskem letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna. 

V. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati: 

− izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
predlagatelji dobijo na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova 8, 3212 Vojnik ali na spletni strani Občine 
Vojnik www. vojnik. si, 

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

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

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

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

VI. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s 
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do 6.  4.  2020. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 
11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik. 
Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA VOJNIK, 
Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom 
»NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 2020«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 

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

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

Številka: 671-0002/2020-2
Vojnik, 31. 1. 2020

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik

Na podlagi Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/2016) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 
2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019) Občina 
Vojnik objavlja:

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH 
NAPRAV (INDIVIDUALNIH ALI SKUPINSKIH) NA 

OBMOČJU OBČINE VOJNIK V LETU 2020

1. PREDMET RAZPISA
Občina Vojnik objavlja razpis za sofinanciranje nabave malih 
čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne odpadne 
vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE). 

2. SPLOŠNI POGOJI IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA 
PRIDOBITEV SREDSTEV
2. 1 Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje MČN za komunalne 
odpadne vode na območju občine Vojnik. Sredstva so 
zagotovljena v proračunu za leto 2020 v višini 10. 000,00 EUR. 
Sofinanciralo se bo 50  % vrednosti posamezne investicije 
oziroma največ 2. 000  EUR, vključno z DDV. Sofinancira se 
nabava ene MČN za en stanovanjski objekt, kot tudi nabava 
ene MČN za več stanovanjskih objektov. 

3. UPRAVIČENCI
Upravičenci sofinanciranja po tem razpisu so fizične osebe, ki 
so lastniki stanovanjskih stavb na območju občine Vojnik in 
imajo stalno prebivališče v občini Vojnik. 

4. POGOJI IN TEHNIČNE ZAHTEVE:
− MČN mora imeti certifikat oz. listino o skladnosti 

izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov 
odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi 
pri odvajanju odpadnih vod iz MČN (Ur. l. RS, št. 98/07, 
30/10). Seznam ustreznih čistilnih naprav, ki izpolnjujejo 
kriterije, je objavljen na spletni strani Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

− Tipska MČN mora imeti izjavo o lastnostnih in učinkom 
čiščenja 80 % glede na KPK (kemijska potreba po kisiku) 
ali MČN, ki dosega KPK pod 200  mg/l O² (rastlinska 
čistilna naprava). 

− MČN mora biti na seznamu Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

− MČN mora biti postavljena izven aglomeracij, znotraj 
katerih se predvideva izgradnja kanalizacijskega omrežja, 
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode Republike Slovenije, za 
območje občine Vojnik. Pisno izjavo si vlagatelj pridobi 
na sedežu javnega podjetja VODOVOD-KANALIZACIJA, 
d.  o.  o. , Lava 2a, 3000 Celje. 

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

− Objekt, za katerega se je nabavila MČN, ima pridobljeno 
veljavno gradbeno dovoljenje po Zakonu o graditvi 
objektov. 

− Lokacija postavitve MČN mora biti dostopna in 
omogočati neovirano praznjenje. 

− Upravičenec mora biti lastnik zemljišča, na katerem 

načrtuje postavitev MČN. 
− Razpisni pogoji veljajo za stanovanjske objekte, ki so 

bili zgrajeni pred 10. decembrom leta 2002 in ne za 
novogradnje. 

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

− Investitor mora priložiti dokazilo o plačilu investicije o 
nabavi MČN. 

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

5. VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti vlogo na izpolnjenih obrazcih z 
zahtevanimi prilogami. 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva od dneva objave v 
tajništvu Občine Vojnik in objavljena na spletni strani Občine 
Vojnik. 

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijave oziroma vloge z vsemi dokazili je treba oddati osebno 
ali poslati po pošti na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »NE 
ODPIRAJ – RAZPIS MČN 2020«, najkasneje do 16.  11.  2020. 
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane. 

7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN DODELJEVANJE 
SREDSTEV
Vse prejete vloge bodo obravnavane po vrstnem redu 
prispetja. Upoštevale se bodo izključno popolne, v celoti 
izpolnjene ter pravočasno oddane vloge. 
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan Občine Vojnik. 
V primeru, da vloga ni popolna in skladna z zahtevami razpisa 
za sofinanciranje, bodo prosilci pozvani, da vlogo dopolnijo 
v roku 8 dni. Če tega ne bodo storili oziroma bo vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena. 
Komisija bo obravnavala vse vloge in na podlagi pregleda vlog 
in ovrednotenja pripravila odločbe o dodelitvi proračunskih 
sredstev. Po prejemu odločbe mora vlagatelj predložiti 
zahtevek za izplačilo sredstev skupaj z original računi. Na 
podlagi zahtevka se pripravi pogodba o sofinanciranju. Po 
podpisu pogodbe se izvrši nakazilo proračunskih sredstev na 
račun upravičenca. 

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

9. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
prejmete v času uradnih ur na sedežu Občine Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik in po telefonu (Boštjan Švab: 03 78 00 634 
ali Mateja Kozikar: 03 78 00 626). 
Prijavni obrazci so dosegljivi na občini Vojnik. 
Številka: 354-0002/2020-1
Datum: 3. 3. 2020 

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik je na podlagi 23. Člena Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06, 114/06, 11/09, 81/11 in 47/14) in Javnega razpisa za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leta 2020-2021 

(Uradni list RS, št. 43/2019) ter Ogledalo št. 125/2019 objavlja 
dokončno prednostno listo upravičencev za oddajo 

neprofitnih stanovanj v najem: 

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

Ime in priimek točke 
1 Brigita Koštomaj (3) 545
2 Vetmir Memaj (4) 500
3 Lea Jurak (3) 465
4 Marjeta Hojnik (1) 410
5 Uroš Grenko (4) 405
6 Zylfi Memaj (4) 400
7 Polona Majdič (3) 380
8 Irena Blazinšek (1) 370
9 Maja Lamut (3) 360
10 Martin Vidmar (1) 340
11 Simona Borovšek (2) 320
12 Andreja Čuber (1) 320
13 Polona Rupnik (1) 320
14 Monika Mavhar (1) 280
15 Jožica Polenek (1) 210

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

Ime in priimek točke

1. Vetmir Memaj (4) 500

2. Maja Lamut (3) 360

3. Martin Vidmar (1) 340

4. Polona Rupnik (1) 320

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. 
Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja dodeljevala 
po vrstnem redu na prednostni listi ob upoštevanju 
površinskih normativov, navedenih v razpisu. 
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. 

Številka: 352-0005/2019-96
Vojnik, 31. 1. 2020 Branko Petre,
 župan Občine Vojnik

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 4. člena Pravilnika o 
sofinanciranju programov s področja turizma v občini Vojnik 
(Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu 
Občine Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
57/2019) Občina Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA 

TURIZMA V OBČINI VOJNIK V LETU 2020. 

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s 
področja turizma v občini Vojnik. 

2. Okvirno višino razpisanih sredstev za izvajanje 
razpisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu za 
leto 2020 predvideno 12. 000,00 EUR. Sredstva morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2020. 

3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih 
cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, 
delujejo na področju turizma na območju občine Vojnik, 
njihovi programi pa vsebujejo naslednje dejavnosti:

- ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 
- urejanje in varstvo okolja,
- organiziranje in usklajevanje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,
- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za 

delovanje na področju turizma, 
- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih 

in drugih društev ter drugih organizacij. 

4. Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati 
naslednje podatke: 

- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignejo na sedežu Občine 
Vojnik, Keršova ulica 8, v času uradnih ur, ali jo dobijo na 
spletni strani Občine Vojnik (www. vojnik. si) od dneva 
te objave;

- dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine Vojnik;
- da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po 

zakonu o zavodih;
- vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 

2019;
- vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2020, ki 

ga je sprejel pristojni organ,
- dokazilo, o urejeni evidenci članstva s seznamom oziroma 

številom članov. 

Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do 
vključno petka, 24. aprila 2020, do 12. ure na naslov 
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave 
morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja turizma 2020 – 
NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno po pošti na zgornji 
naslov, če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, 
če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma 
in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki. 

5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o 
sofinanciranju programov s področja turizma v Občini Vojnik 
(Uradni list RS, št. 17/04 in 33/07). 

6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni 
v roku 45 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z 
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. 

7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan 
po telefonu na št. 03 78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar 
Žgajner). 

Številka: 320-0001/2020-1
Datum: 3. 2. 2020 Branko Petre,
 župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik je na podlagi 23. Člena Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06, 114/06, 11/09, 81/11 in 47/14) in Javnega razpisa za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leta 2020-2021 

(Uradni list RS, št. 43/2019) ter Ogledalo št. 125/2019 objavlja 
dokončno prednostno listo upravičencev za oddajo 

neprofitnih stanovanj v najem: 

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

Ime in priimek točke 
1 Brigita Koštomaj (3) 545
2 Vetmir Memaj (4) 500
3 Lea Jurak (3) 465
4 Marjeta Hojnik (1) 410
5 Uroš Grenko (4) 405
6 Zylfi Memaj (4) 400
7 Polona Majdič (3) 380
8 Irena Blazinšek (1) 370
9 Maja Lamut (3) 360
10 Martin Vidmar (1) 340
11 Simona Borovšek (2) 320
12 Andreja Čuber (1) 320
13 Polona Rupnik (1) 320
14 Monika Mavhar (1) 280
15 Jožica Polenek (1) 210

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

Ime in priimek točke

1. Vetmir Memaj (4) 500

2. Maja Lamut (3) 360

3. Martin Vidmar (1) 340

4. Polona Rupnik (1) 320

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. 
Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja dodeljevala 
po vrstnem redu na prednostni listi ob upoštevanju 
površinskih normativov, navedenih v razpisu. 
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. 

Številka: 352-0005/2019-96
Vojnik, 31. 1. 2020 Branko Petre,
 župan Občine Vojnik

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 4. člena Pravilnika o 
sofinanciranju programov s področja turizma v občini Vojnik 
(Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu 
Občine Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
57/2019) Občina Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA 

TURIZMA V OBČINI VOJNIK V LETU 2020. 

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s 
področja turizma v občini Vojnik. 

2. Okvirno višino razpisanih sredstev za izvajanje 
razpisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu za 
leto 2020 predvideno 12. 000,00 EUR. Sredstva morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2020. 

3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih 
cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, 
delujejo na področju turizma na območju občine Vojnik, 
njihovi programi pa vsebujejo naslednje dejavnosti:

- ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 
- urejanje in varstvo okolja,
- organiziranje in usklajevanje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,
- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za 

delovanje na področju turizma, 
- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih 

in drugih društev ter drugih organizacij. 

4. Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati 
naslednje podatke: 

- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignejo na sedežu Občine 
Vojnik, Keršova ulica 8, v času uradnih ur, ali jo dobijo na 
spletni strani Občine Vojnik (www. vojnik. si) od dneva 
te objave;

- dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine Vojnik;
- da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po 

zakonu o zavodih;
- vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 

2019;
- vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2020, ki 

ga je sprejel pristojni organ,
- dokazilo, o urejeni evidenci članstva s seznamom oziroma 

številom članov. 

Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do 
vključno petka, 24. aprila 2020, do 12. ure na naslov 
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave 
morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja turizma 2020 – 
NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno po pošti na zgornji 
naslov, če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, 
če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma 
in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki. 

5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o 
sofinanciranju programov s področja turizma v Občini Vojnik 
(Uradni list RS, št. 17/04 in 33/07). 

6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni 
v roku 45 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z 
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. 

7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan 
po telefonu na št. 03 78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar 
Žgajner). 

Številka: 320-0001/2020-1
Datum: 3. 2. 2020 Branko Petre,
 župan Občine Vojnik

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2020 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019), Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Vojnik za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 29, z dne 12. 6. 2015) Občina Vojnik 
objavlja naslednji 

JAVNI RAZPIS V PODPORO OHRANJANJU IN 
SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 

OBČINI VOJNIK ZA LETO 2020. 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna 
finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2020 po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 
702/2014, z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193, z dne 1. 7. 
2014, str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU), 
št. 702/2014) in uredba komisije (EU), št. 1407/2013. 

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Skupaj razpisanih sredstev za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020 je 
57.000,00 EUR. 

A) Državne pomoči po skupinskih izjemah v 
kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe 
Komisije (EU), št. 702/2014) je višina razpisanih sredstev 
50.000,00 EUR. 

B)  De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013)

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis je višina razpisanih sredstev 
7.000,00 EUR. 

III. UPRAVIČENCI

Do sredstev so upravičeni:
A) Državne pomoči po skupinskih izjemah v 

kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:

- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 
mikropodjetja, majhna in srednje velika dejavna v primarni 
kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev. 

B) De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013)

Za ukrep1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis:

- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in 
trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem 
dejavnosti in naložbo na območju občine. 

Sredstva so v proračunu omejena. Če sredstva na posamezni 
proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta 
prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z 
odlokom o proračunu občine Vojnik za leto 2020. 

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev 
in meril, ki so navedeni pri posameznem ukrepu tega javnega 
razpisa. 

IV. UKREPI IN PODUKREPI
A. Državne pomoči po skupinskih izjemah v 

kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 
50.000,00 EUR. 

Z naložbo se skuša doseči vsaj eden od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 

gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje 
ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali 
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega 
veljavne standarde Unije;

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane 
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, s komasacijo 
in z izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo. 

Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem; 
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč; 
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, 

dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;

- že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva. 

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo se lahko dodeli za:

Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev
Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov
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Podukrep 1.1. : Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. 
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo 

(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na 
kmetijskem gospodarstvu;

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, 
ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev);

- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v 

rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd. );
- stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. 
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 

najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin 
- do nakupa kmetijske mehanizacije v tem javnem razpisu 

niso upravičena kmetijska gospodarstva, ki so koristila 
sredstva za namen nakupa kmetijske mehanizacije 
v zadnjih treh letih, se pravi, so kupila kmetijsko 
mehanizacijo v zaporednih letih, in sicer leta 2017, 2018, 
2019. 

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; 
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili člena 14(5) 

Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, 
če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev 
pomoči; 

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel;

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih; 
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5. 000,00 EUR; 

Podukrep 1.2. : Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov. 
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva;
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 

najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin. 
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja;

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 

pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v 
primeru zakupa zemljišča. 

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na 

kmetiji lahko znaša do 5. 000,00 EUR;
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva. 

B) UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO 
KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 
7.000,00 EUR. 
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih. 
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v 

predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter 
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave 
in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske 
dejavnosti na kmetiji;

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave 
in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti. 

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo 

in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s 
sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine. 

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem 

gospodarstvu,
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec 

pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po 

zaključeni naložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, 
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 

stroškov,
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 
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Podukrep 1.1. : Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. 
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo 

(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na 
kmetijskem gospodarstvu;

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, 
ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev);

- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v 

rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd. );
- stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. 
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 

najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin 
- do nakupa kmetijske mehanizacije v tem javnem razpisu 

niso upravičena kmetijska gospodarstva, ki so koristila 
sredstva za namen nakupa kmetijske mehanizacije 
v zadnjih treh letih, se pravi, so kupila kmetijsko 
mehanizacijo v zaporednih letih, in sicer leta 2017, 2018, 
2019. 

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; 
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili člena 14(5) 

Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, 
če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev 
pomoči; 

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel;

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih; 
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5. 000,00 EUR; 

Podukrep 1.2. : Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov. 
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva;
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 

najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin. 
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja;

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 

pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v 
primeru zakupa zemljišča. 

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na 

kmetiji lahko znaša do 5. 000,00 EUR;
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva. 

B) UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO 
KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 
7.000,00 EUR. 
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih. 
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v 

predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter 
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave 
in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske 
dejavnosti na kmetiji;

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave 
in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti. 

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo 

in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s 
sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine. 

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem 

gospodarstvu,
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec 

pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po 

zaključeni naložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, 
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 

stroškov,
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma,
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5. 000,00 EUR. 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno 
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika. 

 V. KUMULACIJA
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v 14. členu 
Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014, 16. členu Uredbe 
Komisije (EU), št. 702/2014, 28. členu Uredbe Komisije (EU), 
št. 702/2014 in 29. členu Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014 
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti 
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz 
sredstev EU. 

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se lahko 
kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, 
če se s tako kumulacijo ne preseže najvišja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč 
v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014. 

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se ne 
kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU), št. 
1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s 
tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU), št. 702/2014. 

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v 
zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti 
ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. 

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012. 

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje (200. 000 oz 100. 000 EUR). 

VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:

- izpolnjeni prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Vojnik v letu 2020«, 

- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila 
k posameznemu ukrepu. 

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 17. 
aprila 2020. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če 
je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko ali do 12. 00 ure oddana v tajništvu 
Občine Vojnik v zaprti ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ 
– RAZPIS KMETIJSTVO 2020«. Komisija bo vloge odprla in 
pregledala najkasneje v 15 delovnih dneh. 
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za 
izplačilo odobrenih sredstev, je do petka 28. avgusta 
2020. 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. 

VII. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZPLAČILA SREDSTEV
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU), št. 702/2014 se pomoč 
lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima 

spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred 
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. 

Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog 
na podlagi meril in pogojev, navedenih v javnem razpisu. 
Odpiraje vlog ne bo javno. 

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča pooblaščena 
uradna oseba s sklepom župana na predlog strokovne 
komisije, ki je imenovana s strani župana. Upravičencem bo 
izdana odločba o višini odobrenih sredstev za posamezen 
ukrep. 

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec 
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. 
Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti 
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 
odločbe. 

Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo 
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene 
in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi 
dokazili. 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, 
in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene 
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. 

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo 
na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek 
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/

dokazilo o plačanem računu). 

Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na 
transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora 
vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma 
dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in 
pogodba morata biti dostavljena v Občino Vojnik najkasneje 
do datumov, navedenih v javnem razpisu. 

Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti 
za vse ukrepe. 
Računov z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev 
kot računov z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija 
ne bo upoštevala. 

Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih 
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna 

občine za leto 2020;
- zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih 

sredstev v proračunu. 

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine 
Vojnik za leto 2020. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 
2020. 

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika. 

Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o 
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev 
deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem 
pravilniku. 
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VIII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po 
tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje 
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. 

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora 
prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
- so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko 

porabljena;
- je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev 

navajal neresnične podatke;
- je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil 

finančna sredstva. 

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
po tem pravilniku za naslednji dve leti. 

IX. MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave 
Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in ves 
čas na spletnih straneh občine Vojnik (www. vojnik. si in 
www. mojaobcina. si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina 
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur. 

X. DODATNE INFORMACIJE
Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v 
sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni strani Občine 
Vojnik: www. vojnik. si in www. mojaobcina. si. 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani 
dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 
03/78 00 620/640/647 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) 
ali v informacijski pisarni Občine Vojnik. 

Številka: 330-0001/2020-1
Datum: 10. 2. 2020

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi člena 106. i Zakona o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 56/02-
ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019) 
objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PODPORE DRUŠTVOM S 
PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA, KI 
NISO DRŽAVNA POMOČ NA PODROČJU KMETIJSTVA V 

OBČINI VOJNIK V LETU 2020. 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih 
stroškov društev s področja kmetijstva v občini Vojnik za 
leto 2020, ki ne predstavljajo državne pomoči, delujejo 
na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in 
delovanjem ni pridobivanje dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine 
Vojnik za leto 2020 predvidena sredstva v višini 6.200,00 EUR. 
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020. 

1. UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva oz. zveza društev, ki 
delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

- imajo sedež v občini Vojnik in so registrirani na 
območju Republike Slovenije, delujejo na območju 
občine Vojnik, vanj pa je vključenih saj 5 članov z 
območja občine Vojnik;

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo 
dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja; 

- so registrirana in delujejo najmanj eno leto 
(registracija);

- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, 
materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in 
uresničevanje načrtovanih aktivnosti;

- dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in 
ne bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov;

- delujejo na področju kmetijstva najmanj eno leto;

- občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko in 
finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega 
programa;

- njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje 
dobička;

- do sredstev niso upravičene lovske in ribiške družine. 

Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne 
stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine 
Vojnik oziroma je bil njihov program oz. projekt v letu 
2020 kakor koli že financiran iz proračuna Občine Vojnik, 
niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. 

2. MERILA IN KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE 
SREDSTEV

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se 
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

POZIV ZA DODELITEV SREDSTEV IZ OBČINSKEGA 
PRORAČUNA ZA DRUŠTVA IN KLUBE IZ OBČINE VOJNIK, 

KI V LETU 2020 OBELEŽUJEJO OKROGLE OBLETNICE, 
NAČRTUJEJO GOSTOVANJA V TUJINI, NAMERAVAJO 

KUPITI OBLEKE ZA NASTOPE ALI BODO IZDALI ZBORNIK

V letu 2020 bo Občina Vojnik iz občinskega proračuna za 
različna področja društvenega in klubskega ustvarjanja 
namenila določena sredstva. Sredstva bodo namenjena za 
sofinanciranje prireditev ob okroglih obletnicah (10-, 20-, 30- 
… 100-letnice delovanja društva oz. kluba), nakup oblek za 
člane društev (kulturna društva, društva s področja razvoja 
podeželja s sedežem v občini Vojnik), gostovanj v tujini ali 
izdaje zbornika. 

Glede na zgoraj navedeno vabimo, da se društva in klubi s 
sedežem v občini Vojnik, ki v letu 2020 praznujejo okrogle 
obletnice, načrtujejo gostovanje, nameravajo nakup oblek 
ali izdajo zbornika, da na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 
3212 Vojnik najkasneje do 30. 9. 2020 oddajo pisne vloge 
za sofinanciranje. Vlogam naj bodo priloženi tudi ustrezni 
dokumenti (ponudba, predračun itd. )

Vloge bo obravnaval na redni seji tisti odbor, ki je pristojen za 
področje delovanja društva ali kluba. 

Več informacij v zvezi s tem javnim pozivom lahko dobite na 
Občini Vojnik na tel. 03/78-00-640 ali pošljete elektronsko 
pošto na obcina@vojnik. si. 
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VIII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po 
tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje 
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. 

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora 
prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
- so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko 

porabljena;
- je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev 

navajal neresnične podatke;
- je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil 

finančna sredstva. 

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
po tem pravilniku za naslednji dve leti. 

IX. MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave 
Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in ves 
čas na spletnih straneh občine Vojnik (www. vojnik. si in 
www. mojaobcina. si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina 
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur. 

X. DODATNE INFORMACIJE
Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v 
sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni strani Občine 
Vojnik: www. vojnik. si in www. mojaobcina. si. 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani 
dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 
03/78 00 620/640/647 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) 
ali v informacijski pisarni Občine Vojnik. 

Številka: 330-0001/2020-1
Datum: 10. 2. 2020

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi člena 106. i Zakona o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 56/02-
ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019) 
objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PODPORE DRUŠTVOM S 
PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA, KI 
NISO DRŽAVNA POMOČ NA PODROČJU KMETIJSTVA V 

OBČINI VOJNIK V LETU 2020. 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih 
stroškov društev s področja kmetijstva v občini Vojnik za 
leto 2020, ki ne predstavljajo državne pomoči, delujejo 
na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in 
delovanjem ni pridobivanje dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine 
Vojnik za leto 2020 predvidena sredstva v višini 6.200,00 EUR. 
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020. 

1. UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva oz. zveza društev, ki 
delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

- imajo sedež v občini Vojnik in so registrirani na 
območju Republike Slovenije, delujejo na območju 
občine Vojnik, vanj pa je vključenih saj 5 članov z 
območja občine Vojnik;

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo 
dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja; 

- so registrirana in delujejo najmanj eno leto 
(registracija);

- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, 
materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in 
uresničevanje načrtovanih aktivnosti;

- dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in 
ne bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov;

- delujejo na področju kmetijstva najmanj eno leto;

- občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko in 
finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega 
programa;

- njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje 
dobička;

- do sredstev niso upravičene lovske in ribiške družine. 

Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne 
stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine 
Vojnik oziroma je bil njihov program oz. projekt v letu 
2020 kakor koli že financiran iz proračuna Občine Vojnik, 
niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. 

2. MERILA IN KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE 
SREDSTEV

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se 
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

POZIV ZA DODELITEV SREDSTEV IZ OBČINSKEGA 
PRORAČUNA ZA DRUŠTVA IN KLUBE IZ OBČINE VOJNIK, 

KI V LETU 2020 OBELEŽUJEJO OKROGLE OBLETNICE, 
NAČRTUJEJO GOSTOVANJA V TUJINI, NAMERAVAJO 

KUPITI OBLEKE ZA NASTOPE ALI BODO IZDALI ZBORNIK

V letu 2020 bo Občina Vojnik iz občinskega proračuna za 
različna področja društvenega in klubskega ustvarjanja 
namenila določena sredstva. Sredstva bodo namenjena za 
sofinanciranje prireditev ob okroglih obletnicah (10-, 20-, 30- 
… 100-letnice delovanja društva oz. kluba), nakup oblek za 
člane društev (kulturna društva, društva s področja razvoja 
podeželja s sedežem v občini Vojnik), gostovanj v tujini ali 
izdaje zbornika. 

Glede na zgoraj navedeno vabimo, da se društva in klubi s 
sedežem v občini Vojnik, ki v letu 2020 praznujejo okrogle 
obletnice, načrtujejo gostovanje, nameravajo nakup oblek 
ali izdajo zbornika, da na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 
3212 Vojnik najkasneje do 30. 9. 2020 oddajo pisne vloge 
za sofinanciranje. Vlogam naj bodo priloženi tudi ustrezni 
dokumenti (ponudba, predračun itd. )

Vloge bo obravnaval na redni seji tisti odbor, ki je pristojen za 
področje delovanja društva ali kluba. 

Več informacij v zvezi s tem javnim pozivom lahko dobite na 
Občini Vojnik na tel. 03/78-00-640 ali pošljete elektronsko 
pošto na obcina@vojnik. si. 

a) Članstvo

Članstvo Točke 

Do 20 članov 5 točk

Od 21 članov do 40 članov 10 točk

Od 41 članov do 60 članov 15 točk

Od 61 članov do 100 članov 20 točk

Od 101 član 30 točk

b) Število sekcij
Za vsako sekcijo, ki deluje v okviru 
društva

5 točk /posamezna 
sekcija

c) Spodbujanje vključevanja mladih v društva na 
področju razvoja podeželja

Člani iz občine Vojnik 2 točki/član

Člani izven občine Vojnik 1 točka/ član
Za člane »podmladka« se šteje član od 7. pa do 
dopolnjenega 29. leta. 

d) Mentorstvo
Društvo je aktivno na področju mentorstva ter 
animiranja otrok in mladine na področju razvoja 
podeželja. 
Mentorstvo in drugo sodelovanje z 
osnovnima šolama in vrtci v občini 
Vojnik

10 točk/mentorstvo

Za mentorstvo se šteje ena ali več aktivnosti letno v obliki 
krožka, strokovnega predavanja, pomoč pri raziskovalni 
nalogi šol ipd. 

e) Skrb za čisto okolje, ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine

Društvo je aktivno v okviru akcije na področju urejanja 
in ohranjanja čistega okolja ali ohranjanja kulturne in 
naravne dediščine, tradicije. 

Izvedba čistilnih akcij 15 točk/akcija

Urejanje in vzdrževanje okolice, 
akcije za namene ohranjanja in 
vzdrževanja naravne in kulturne 
dediščine kraja

10 točk/akcija

 
f) Mednarodni pomen društva

Društvo ima mednarodni pomen 
in s tem posredno prispeva k 
promociji občine Vojnika

15 točk

Za mednarodni pomen društva se šteje aktivnost na 
mednarodnem področju, kot je npr. sodelovanjem s tujino, 
članstvo društva v mednarodnih zvezah, podobne interesne 
dejavnosti na področju razvoja podeželja. 

g) Organizacija javne prireditve 
Društvo samostojno organizira prireditve, srečanja 
na območju občine Vojnik z vidika promocije razvoja 
podeželja in občine Vojnik. 
1 prireditev 5 točk
Do 3 prireditve 10 točk
Več kot 4 samostojne prireditve 15 točk

Štejejo organizacije samostojnih prireditev, srečanj, ki so 
izvedene na območju občine Vojnik. 

h)  Tradicionalnost 
Vsakoletna izvedba prireditve oz. 
projekta 
(več kot 3 leta zaporedoma)

10 točk/program

i) Aktivnosti za večanje prepoznavnosti in ugleda 
kmetijstva in področja delovanja društva

Promocijski material, zloženka, 
katalog, spletna stran društva 10 točk/izdajo

Predstavitve na prireditvah, sejmih 15 točk/predstavitev

j) Posebni dosežki društva/članov (priznanja, 
medalje ipd. ) na raznih tekmovanjih, srečanjih, 
velja samo za društva s sedežem v občini Vojnik, 
če sedež društva ni v naši občini, velja za dosežka 
člana s stalnim bivališčem v občini Vojnik. 

Odličen dosežek ne glede na število 
dosežkov 3 točke

Odličen dosežek se šteje prvo, drugo ali tretje mesto na 
tekmovanju regijskega državnega ali lokalnega pomena. 

k) Sodelovanje s prodajo lastnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov ter promocijo na tržnicah, 
ki jih organizira občina Vojnik. 

Društvo se je predstavilo s svojo 
dejavnostjo na vsaj dveh (2) 
tržnicah v okviru organizacije 
Občine Vojnik 

10 točk

Za vsakega posameznega člana 
društva, ki bo sodeloval na tržnici 
s prodajo svojih izdelkov dobi 
društvo dodatnih/na posamezno 
tržnico

5 točk

S tem ukrepom želi občina Vojnik spodbuditi lokalno 
samooskrbo in prodajo kmetijskih izdelkov ter pridelkov na 
tržnicah, ki jih organizira Občina Vojnik. 

3. OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli za: izobraževanja in usposabljanja, 
svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, 
razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacije 
in spletišča ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega 
partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni upravičeni 
stroški so državna pomoč, ki niso predmet tega javnega 
razpisa. 

4. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan Občine Vojnik. Strokovna komisija bo opravila 
pregled in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev, 
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno. 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 45 dni po zaključenem javnem razpisu. Zoper odločitev 
izbora in ocenitve vlog lahko upravičenec vloži pritožbo 
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je 
dokončna. 

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene 
in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi 
dokazili. 
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Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, 
in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene 
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. 
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer 
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na 
transakcijski račun. 
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih 
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna 

občine za tekoče leto,
- zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih 

sredstev v proračunu. 
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine 
Vojnik za leto 2020. 

5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka 
roka, to je petek, 17. aprila 2020 dosegljiva na spletni 
strani Občine Vojnik (www. vojnik. si), v času uradnih ur jo 
lahko interesenti dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine 
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. 
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na 
ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati 
vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v 
razpisni dokumentaciji. Izpolnjene vloge morajo biti poslane 
priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v zaprti ovojnici najkasneje 
do petka, 17. aprila 2020. Šteje se, da je prijava prispela 
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure 
oddana v tajništvu Občine Vojnik. 
Prijave pošljete v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI 
RAZPIS KMETIJSTVO DRUŠTVA 2020«. Vloge sprejemamo 
na naslovu, Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času 
uradnih ur. 

6. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih 
porabi nenamensko oziroma dela ni izvršil, je dolžan povrniti 
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi. 

7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in 
izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu 
vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner, 03 78 00 640/647 ali 
051 315 841). 

Št. :033-0002/2019-1
Datum: 10. 2. 2020

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

OBDARITEV NOVOROJENČKOV

V Občini Vojnik že vrsto let poteka obdaritev novorojenčkov. 
Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. 
Do pomoči so upravičeni starši oziroma eden od staršev, 
ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik. 
Trenutno ta pomoč po sklepu občinskega sveta z dne 20. 12. 
2006 znaša 140,00 EUR.
Vse, kar morate storiti, je, da v štirih mesecih od otrokovega 
rojstva vložite pisno vlogo na Občini Vojnik za dodelitev 
enkratne denarne pomoči za novorojence. Vloge lahko 
dobite v sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali na uradni 
spletni strani občine, ki se glasi http://www.vojnik.si. S tem 
želimo srečnim družinam izkazati skromno pozornost, saj se 
veselimo vsakega novega občana. 
 

DODELITEV NAGRAD ZA DOSEŽKE ŠPORTNIKOV S 
STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI VOJNIK

Odbor za družbene dejavnosti bo tudi v letu 2020 v skladu 
s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke 
obravnaval športne dosežke športnikov posameznikov 
ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s 
sedežem zunaj naše občine. 
Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta, 
sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v 
občini Vojnik pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga 
sprejme občinski svet. Za sredstva za športne nagrade lahko 
zaprosijo matični klubi tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki 
so občani občine Vojnik in so dosegli eno od prvih treh mest 
na državnem prvenstvu, evropskem in svetovnem prvenstvu 
ali na olimpijskih igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta 
v teh merilih in zanje Občina Vojnik ne dodeljuje nagrad. 
Za vse športnike, naše občane, ki so/bodo v letu 2020 dosegli 
takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na Občino 
Vojnik naslovi vlogo z dokazili o rezultatih. 
 

OBVESTILO REDNIM ŠTUDENTOM OBČINE VOJNIK

V primeru, da mora študentka/študent v okviru rednega 
študija opraviti tudi obvezne izobraževalne programe izven 
sedeža fakultete, ki so plačljivi in so pogoj za vpis v višji letnik, 
vas obveščamo, da lahko na Odbor za družbene dejavnosti 
Občine Vojnik po uspešno opravljenem letniku podajo vlogo 
za povračilo stroškov. 
Vlogi je treba priložiti dokazilo fakultete o obveznem 
izvajanju izobraževalnih programov izven sedeža fakultete z 
natančnimi podatki in stroški na študenta ter potrdilo o vpisu 
v višji letnik. 
 
Dodatne informacije dobite v času uradnih ur pri višji 
svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar na 
telefonski številki 03 78 00 623 ali na elektronskem naslovu 
urska@vojnik.si
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Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, 
in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene 
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. 
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer 
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na 
transakcijski račun. 
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih 
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna 

občine za tekoče leto,
- zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih 

sredstev v proračunu. 
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine 
Vojnik za leto 2020. 

5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka 
roka, to je petek, 17. aprila 2020 dosegljiva na spletni 
strani Občine Vojnik (www. vojnik. si), v času uradnih ur jo 
lahko interesenti dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine 
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. 
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na 
ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati 
vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v 
razpisni dokumentaciji. Izpolnjene vloge morajo biti poslane 
priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v zaprti ovojnici najkasneje 
do petka, 17. aprila 2020. Šteje se, da je prijava prispela 
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure 
oddana v tajništvu Občine Vojnik. 
Prijave pošljete v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI 
RAZPIS KMETIJSTVO DRUŠTVA 2020«. Vloge sprejemamo 
na naslovu, Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času 
uradnih ur. 

6. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih 
porabi nenamensko oziroma dela ni izvršil, je dolžan povrniti 
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi. 

7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in 
izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu 
vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner, 03 78 00 640/647 ali 
051 315 841). 

Št. :033-0002/2019-1
Datum: 10. 2. 2020

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

OBDARITEV NOVOROJENČKOV

V Občini Vojnik že vrsto let poteka obdaritev novorojenčkov. 
Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. 
Do pomoči so upravičeni starši oziroma eden od staršev, 
ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik. 
Trenutno ta pomoč po sklepu občinskega sveta z dne 20. 12. 
2006 znaša 140,00 EUR.
Vse, kar morate storiti, je, da v štirih mesecih od otrokovega 
rojstva vložite pisno vlogo na Občini Vojnik za dodelitev 
enkratne denarne pomoči za novorojence. Vloge lahko 
dobite v sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali na uradni 
spletni strani občine, ki se glasi http://www.vojnik.si. S tem 
želimo srečnim družinam izkazati skromno pozornost, saj se 
veselimo vsakega novega občana. 
 

DODELITEV NAGRAD ZA DOSEŽKE ŠPORTNIKOV S 
STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI VOJNIK

Odbor za družbene dejavnosti bo tudi v letu 2020 v skladu 
s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke 
obravnaval športne dosežke športnikov posameznikov 
ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s 
sedežem zunaj naše občine. 
Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta, 
sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v 
občini Vojnik pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga 
sprejme občinski svet. Za sredstva za športne nagrade lahko 
zaprosijo matični klubi tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki 
so občani občine Vojnik in so dosegli eno od prvih treh mest 
na državnem prvenstvu, evropskem in svetovnem prvenstvu 
ali na olimpijskih igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta 
v teh merilih in zanje Občina Vojnik ne dodeljuje nagrad. 
Za vse športnike, naše občane, ki so/bodo v letu 2020 dosegli 
takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na Občino 
Vojnik naslovi vlogo z dokazili o rezultatih. 
 

OBVESTILO REDNIM ŠTUDENTOM OBČINE VOJNIK

V primeru, da mora študentka/študent v okviru rednega 
študija opraviti tudi obvezne izobraževalne programe izven 
sedeža fakultete, ki so plačljivi in so pogoj za vpis v višji letnik, 
vas obveščamo, da lahko na Odbor za družbene dejavnosti 
Občine Vojnik po uspešno opravljenem letniku podajo vlogo 
za povračilo stroškov. 
Vlogi je treba priložiti dokazilo fakultete o obveznem 
izvajanju izobraževalnih programov izven sedeža fakultete z 
natančnimi podatki in stroški na študenta ter potrdilo o vpisu 
v višji letnik. 
 
Dodatne informacije dobite v času uradnih ur pri višji 
svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar na 
telefonski številki 03 78 00 623 ali na elektronskem naslovu 
urska@vojnik.si

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMA 
PRIREDITVENEGA ŠOTORA V OBČINI VOJNIK ZA LETO 

2020

I. PREDMET POZIVA
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora za izvedbo prireditev oziroma 
dogodkov v občini Vojnik, ki so odprtega značaja in so 
dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo 
različna društva oziroma organizacije in Krajevne skupnosti 
v letu 2020. 

II. POGOJI IN MERILA ZA PRIJAVO
1. Na poziv se lahko prijavijo društva in organizacije, s 

sedežem v občini Vojnik, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- Imajo sedež v občini Vojnik,
- So registrirani po Zakonu o društvih, 
- Imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo 

dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
- Imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne 

obveznosti,
- So organizatorji prireditve oziroma dogodka v občini 

Vojnik, ki je predmet prijave na ta poziv. 
2. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega javnega poziva 

prijavi samo z eno vlogo za sofinanciranje stroškov 
prireditvenega šotora na eni prireditvi oziroma dogodku, 
ki je bil oziroma bo izveden v letu 2020. 

3. Upravičeni stroški v sklopu tega poziva so: stroški najema 
šotora, montaža in demontaža šotora, prevozni stroški 
šotora. 

4. Neupravičeni stroški v sklopu tega poziva so: dodatna 
in notranja oprema šotora (elektrika, razsvetljava, mize, 
klopi, prireditveni oder, ozvočenje itd. ), WC. 

5. V sklopu tega poziva bodo sofinancirani stroški 
prireditvenega šotora v višini do 80% upravičenih 
stroškov (na osnovi dokazil o izvedbi in plačilu) v okviru 
višine razpoložljivih sredstev za javni poziv. 

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
stroškov prireditvenega šotora je 10.000,00 EUR na 
proračunski postavki 4030554 (sofinanciranje uporabe 
šotora). Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so 
sestavni del tega poziva. V kolikor bo, glede na število vlog in 
odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev 
za javni poziv premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva 
sorazmerno znižala. 

IV. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec. 
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki 

odraža zadnje dejansko stanje
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna 

dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu), ki 
odraža zadnjo dejansko stanje

4. Kopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih 
zapadlih davčnih in drugih zakonskih in poslovnih 
obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma 
prijave na javni poziv

5. Pregledno vsebinsko poročilo za izvedeno prireditev oz. 
dogodek, ki vsebuje:

o Podroben vsebinski opis prireditve oz. dogodka; teritorialni 
in vsebinski značaj prireditve (prireditev je krajevnega, 
občinskega, regijskega, državnega ali meddržavnega 
pomena); število subjektov (soorganizatorjev), ki bodo 
sodelovali pri izvedbi prireditve; pomen prireditve 
(tradicionalna, enkratna,..); način izvedbe, datum 
izvedbe, število udeležencev (navedeno v prijavnem 
obrazcu Upravne enote), fotografije, iz katerih je razviden 

postavljen šotor na prireditvi oz. dogodku,
6. Kopijo pridobljene ponudbe za najem prireditvenega 

šotora s strani izvajalca
7. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju javnega 

poziva
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih 
dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedbe v vlogi in 
priloženih obrazcih. 
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za 
oddajo vlog v javni poziv, predloži pravilno izpolnjeno 
zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena 
po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji. 

V. ROK ZA PRIJAVO IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo prijav je do vključno do srede, 18. 03. 
2020. Predlagatelji morajo vloge s priloženo zahtevano 
dokumentacijo (skenirano podpisano, žigosano) poslati 
s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno na naslov: 
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 16. ure v 
tajništvu Občine Vojnik. Ponudbe, predložene po izteku roka, 
bodo izločene iz postopka. 
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici s pripisom 
»Ne odpiraj - javni poziv za sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora za leto 2020«. 

KONČNE DOLOČBE
Vsi uporabniki morajo vloge za sofinanciranje stroškov 
najema prireditvenega šotora oddati za celo leto 2020. Vse 
pravočasne prispele in popolne vloge bo komisija, ki jo s 
sklepom imenuje župan ocenjevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega poziva. Vlagatelje 
nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. 
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo 
dopolnil, se zavrže. 
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi 
komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o 
izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev. 
Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri 
se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo 
sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe 
z izvajalcem o najemu prireditvenega šotora. 
 
PRILOGE
- prijava na javni poziv za sofinanciranje stroškov najema 

prireditvenega šotora v občini Vojnik za leto 2020, izjava 
vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev 

- Merila in kriteriji za vrednotenje sofinanciranja stroškov 
najema prireditvenega šotora, ki jih bo v letu 2020 
sofinancirala Občina Vojnik

Zgoraj naštete priloge so dostopne na spletni strani Občine 
Vojnik www. vojnik. si v rubriki Aktualni razpisi. 

INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega poziva v 
lokalnem časopisu Ogledalo dosegljiva tudi na spletni strani 
Občine Vojnik www. vojnik. si v rubriki Aktualni razpisi ali 
pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur od 3. 3. 
2020 dalje v tajništvu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. 
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo 
zainteresirani na tel. št. : 041-652-418 (Ines Novak) ali preko 
e-pošte: obcina@vojnik.si. 

Številka: 215-0005/2020-1
Datum: 31. 01. 2020

Branko Petre
Župan Občine Vojnik
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MAVRICA VOJNIK 
Tekst: Martina Ošlak

Dan odprtih vrat in vpisi v vrtec
DAN ODPRTIH VRAT VRTCA MAVRICA VOJNIK, ki 
bo v torek, 3. 3. 2020, od 17.00 do 18.00 v enotah: 
Vojnik, Frankolovo, Socka, Nova Cerkev, Šmartno v 
Rožni dolini.
Dan odprtih vrat je namenjen otrokom, ki ne obiskujejo 
vrtca in si želijo spoznati življenje in delo v vrtcu.
 
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK  V 
PROGRAME VRTCA za šolsko leto 2020/2021
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2020/2021 bo 
potekal od ponedeljka, 16. 3. 2020, do petka, 
20. 3. 2020, v Vrtcu Mavrica Vojnik (pisarna svetovalne 
delavke) vsak dan od 8.00 do 15.00 in v torek do 17.00. 
Vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo ob vpisu ali na 
spletni strani Vrtca Mavrica Vojnik.
Vpis bo potekal za vse enote Vrtca Mavrica Vojnik (Vojnik, 
Frankolovo, Socka, Šmartno v R. D. in Nova Cerkev). Za 
vpis potrebujete osebne podatke otroka in staršev oz. 
zakonitih zastopnikov.
 
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V 
KRAJŠI PROGRAM (240 ur) 
Krajši program vrtca je namenjen otrokom, ki do leta pred 
vstopom v šolo še nikoli niso bili vključeni v vrtec (otroci, 
ki so do 31. 12. 2019 izpolnili starost 5 let). Krajši program 
vrtca, ki bo trajal 240 ur, se bo začel izvajati predvidoma 

marca 2020 in se bo izvajal 4-krat tedensko po 4 ure 
dnevno v popoldanskem času. Program se bo izvajal na 
centralni enoti Vojnik. Program je za starše brezplačen.
 
Vlogo za sprejem otroka v krajši program lahko oddate v 
času od 5. 3. 2020 do 6. 3. 2020, in sicer:
pisno na naslov: Vrtec Mavrica Vojnik, Prušnikova ul. 29a, 
3212 Vojnik ali na e-naslov: martina.oslak@guest.arnes.si 
ali osebno pri svetovalni delavki 5. 3. 2020 in 6. 3. 2020 od 
8.00 do 14.00. Vloge za vpis v vrtec starši dobijo ob vpisu 
ali na spletni strani vrtca. Vrtec lahko oblikuje en oddelek. 
Otroci, ki so vključeni v oddelek krajšega programa, ne 
morejo biti hkrati vključeni še v druge programe vrtca. 
Vrtec bo začel z izvajanjem programa, če bo vpisanih 
dovolj otrok. 
 
Informacije pri svetovalni delavki Martini Ošlak,
tel. (03) 780-00-21.

DELAVNICA ZA DRUŠTVA
Tekst: mag. Mojca Skale

Občina Vojnik organizira v torek, 17. marca 2020, ob 17.00 v Kulturnem centru Vojnik, Celjska cesta 
23 a, delavnico za društva. Delavnica bo trajala predvidoma do 20.00. 

Vsebina delavnice:
- občinski razpisi za društva, 
- brezplačna izobraževanja za odrasle, 
- projekt »Brez plastike na dogodkih« ter 
- pridobitev statusa delovanja društva v javnem interesu.
Delavnica se organizira za društva, ki imajo sedež na območju občine Vojnik in za društva, katerih člani so občani 
občine Vojnik. Namen Občine Vojnik je, da na takšen način pomagamo svojim društvom in tako prispevamo 
k njihovemu lažjemu delovanju. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se predhodno prijavite na 
obcina@vojnik.si. Prijavnica je na spletni strani vojnik.si/category/drustva/.
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REGIJSKI
PROJEKT 
Tekst: Branko Petre, Vesna Poteko

Državne kolesarske poti (DKP) Celje–Vojnik–Dobrna
Za DKP je izdelana projektna dokumentacija PZI, 
ki je imela za osnovo idejni projekt, ki je bil javno 
predstavljen, na terenu pa so usklajene spremembe 
z nekaterimi lastniki zemljišč. Za večino parcel 
so podpisana tudi predhodna soglasja lastnikov. 
Dolžina celotne trase je 20.089 m, od tega v MO 
Celje 4.270 m, Občini Vojnik 10.651 m in občini 
Dobrna 5.168 m. Trasa kolesarske poti poteka 
ločeno od državne ceste in v čim večji meri uporablja 
obstoječe javne ceste in poti. V sklopu celovite 
poti bodo prenovljeni tudi trije novi mostovi in 
ena kolesarska brv. V Višnji vasi pa je predvidena 
navezava na idejni projekt, ki se nadaljuje do 
Frankolovega in naprej do Slovenskih Konjic. 
Izvedba je predvidena v naslednjih letih.
 
Za posamezne odseke so izdelani karakteristični prečni 
prerezi in določena uporaba s strani koristnikov (glej 
zemljevid) Primer: 
• Obstoječa javna pot se razširi na 3,5 m širine. Na njej 

je označena kolesarska pot, souporaba pa je možna 
za vse udeležence v prometu (karakteristični prečni 
prerez KPP 1 na pododsekih: VO-2, VO-3, VO-3a, VO-
5, VO-7, VO-10, VO-12, VO-13, VO-15).

• Kjer poteka DKP po kmetijskih površinah, se izvede 
pot v širini 3,5 m in je uporaba dovoljena za kolesarje 
in vso kmetijsko mehanizacijo za potrebe obdelave 
površin lastnikov zemljišč. Ne bo pa dovoljena 
uporaba za ostala motorna vozila (KPP2a na 
pododsekih: VO-1 in VO-3).

Postopek:
• Izdelava projektne dokumentacije PZI – končano – vse 

je financirala DRSI.
• Pridobivanje služnosti za gradnjo – v teku – stroške 

pokriva občina Vojnik.
• Gradnja kolesarske poti in objektov – če bodo 

pridobljene služnosti bo razpis za izbor izvajalca po 
zagotovilih DRSI izveden še letos – strošek gradnje 
financira DRSI.

• Po končani gradnji se izvede odmera celotne trase in 
parcelacija – DRSI.

• Po dejanskih izmerah se odkupi potrebna zemljišča 
od lastnikov – DRSI.Kolesarska pot bo imela po 
izgradnji tudi skrbnika za vzdrževanje in zagotavljanje 
urejenosti ter čistoče na celotni trasi.

 
Občani bomo z novo kolesarsko potjo pridobili varno in 
zelo uporabno površino za kolesarjenje, ki nas bo povezala 
tudi z Dobrno in Celjem ter kasneje praktično s celotno 
savinjsko regijo. Poleg tega bo razširjenih in urejenih 
tudi veliko obstoječih javnih poti, ki bodo omogočale 
vsakodnevno bolj varno uporabo. Večino sredstev bo 
zagotovljenih iz državnega proračuna DRSI. 
 
Smatram, da je to edinstvena priložnost, ki je ne smemo 
zamuditi. Zato prosim, da se sodelavci, zadolženi za 
pridobivanje služnosti, maksimalno potrudite, vse lastnike 
zemljišč pa prosim za razumevanje in podporo projektu. 
Če nam letos ne bo uspelo, se lahko projekt odmakne za 
več let v prihodnost. Za več informacij se lahko v času 
uradnih ur obrnete tudi na KS Nova Cerkev in Vojnik.

21. 03. 2020 /  9:00-12:00
Avtohiša Čepin Vojnik (na parkirišču)

TEHNIČNI PREGLEDI 

TRAKTORJEV 
NA TERENU

20. 03. 2020 / 15:00-17:00 
Rove (pri Senegačniku)

06. 03. 2020 /  13:00-16:00
Šmartno v Rožni dolini (pri cerkvi)

18. 04. 2020 /  9:00-12:00
Avtohiša Čepin Vojnik (na parkirišču)
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Meja občine

Ureditve trase kolesarske povezave

Karakteristični prečni prerez 1 prikazuje souporabo prometnega 
pasu. S takšno ureditvijo prometa se srečamo pri dovoznih cestah 
do posameznih stanovanjskih objektov, po katerih bo potekal tudi 
dvosmerni kolesarski promet. Karakteristični prečni prerez je predviden 
na obstoječih kategoriziranih občinskih cestah (lokalne ceste in javne 
poti), ki ne zagotavljajo obstoječe širine (od 2,5 do 3,0 m). 

Na mestih, kjer bo kolesarska pot namenjena tudi dostopu do stanovanjskih 
objektov, kmetijskih in obdelovalnih površin, se v nadaljevanju izdelave 
projektne dokumentacije predvidi KPP.

KPP1–VODENJE KOLESARJEV V PROMETU
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PSSST! ! !  MI  SMO

KAKŠNA JE TVOJA SUPER

MOČ?
MASAŽNI TERAPEVTSKI CENTER TAMARA, VOJNIK

www.center-tamara.si
040 525 139 

info@center-tamara.si

OBVESTILO
UPRAVNE ENOTE CELJE ZA 

KRAJEVNI URAD VOJNIK
Upravna enota Celje cenjene stranke obvešča, da 
bo Krajevni urad Vojnik od 1. februarja 2020 dalje 
posloval v uradnih urah po naslednjem razporedu: 
od ponedeljka do srede med 7.30 do 11.00 ter med 
12.00 do 15.00, sreda od  7.30 do 11.00 in od 12.00 
do 17.00, četrtek od 12.00 do 15.00 in petek od 7.30 
do 12.30. 

Stranke lahko vse upravne storitve, ki se opravljajo na 
krajevnem uradu, opravijo tudi na sedežu Upravne enote 
Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje, v času uradnih ur. Za 
dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 03 4265 
306 ali 03 4265 302.  Elektronski naslov Upravne enote 
Celje je ue.celje@gov.si .
 

Opravila, ki se izvajajo na krajevnem uradu: izdaja potrdil iz 
uradnih evidenc s področja notranjih zadev,  izdaja izpiskov 
iz matičnega registra, prijave in odjave začasnih in stalnih 
prebivališč ter odhoda in vrnitve iz tujine, potrjevanje podpor 
volivcem, izdaja osebnih izkaznic in potnih listov, naznanitve 
pogrešitve ali najdbe osebnih izkaznic in potnih listin, 
reklamacije osebnih izkaznic in potnih listin, upravne overitve 
(overitve podpisov, kopij in garantnih pisem), sprejemanje 
vlog za pridobitev oziroma preklic spletnega kvalificiranega 
potrdila za fizične osebe, izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov,  
izdaja potrdil iz zbirke geodetskih podatkov, priznanje 
očetovstva, prijave na teoretični in praktični del vozniškega 
izpita, sprejem nekaterih vlog za upravne postopke s področja 
notranjih zadev, obče uprave, kmetijstva in okolja (razen vlog 
za izdajo gradbenega dovoljenja). V času počitnic in bolezni 
je Krajevni urad Vojnik zaprt. 
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EDOBRODELNOST
V VOJNIKU 
Tekst in foto: Vida Podergajs

Dokončajmo hiško za Sandro in otroka
V Vojniku smo v drugi polovici 
decembra 2018 pristopili k 
humanitarnemu projektu Vojnik, 
stopimo skupaj z namenom, da Sandri 
Janc in otrokoma, 7-letnemu Lovru 
in 5-letnemu Matevžu, zgradimo 
dom. Družinica je konec meseca 
novembra 2018 ostala brez očeta, ki 
ni zmogel premagovati teže življenja 
in je v svoji nemoči zapustil partnerko 
in otroka. Pred tem si je družinica 
z veliko ljubezni in odtegovanjem 
počasi ustvarjala dom v hiši v središču 
Vojnika. Mesečne prihranke so vložili 
v urejanje notranjosti družinske 
hiše iz leta 1890. Glavni problem 
so jim predstavljali vlaga v hiši, le 
delno ometana tla, delno ogrevana 
kopalnica, nedokončana kuhinja ter 
popolnoma dotrajano ostrešje in 
kritina. Upoštevajoč strokovne ocene 
gradbene stroke je bilo smiselno 
pristopiti k rušitvi in pričeti z izgradnjo 
nove manjše stanovanjske hiše.
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije 
je svojo pomoč ponudila arhitektka 
Andreja Preložnik in podjetje AR 
projekt, ki je izdelalo projektno 
dokumentacijo brezplačno oz. so bili 
donator. V sodelovanju z Občino Vojnik 
in strokovnima sodelavkama Tanjo 
Golec Prevolšek in Jelko Gregorc je bilo 
v mesecu marcu 2020 izdano gradbeno 
dovoljenje in istočasno tudi dovoljenje 
za rušenje stare hiše. V mesecu maju 
2019 smo pričeli z rušenjem stare hiše  
in v novembru je bila Sandrina hiška 
pod streho. Vgrajena imamo okna in 
zunanja  vrata, prav tako je pripravljena 
vsa elektro in vodovodna instalacija.
 
V ta humanitarni projekt so s svojim 
delom, storitvami in materialom  pri 
izgradnji hiške doslej sodelovali: AR 
projekt, Notar Gregor Kovač, Geoides, 
d. o. o. Vladko Bračič, odvetnik 

Andrej Švencbir, Elektro Celje, Simbio 
Celje; Mik, d. o. o., (demontaža 
oken), Gobec Mitja, s. p. (rušitev in 
odvozi materiala),  Gasilsko društvo 
Vojnik, Janez Delčnjak, Nova Cerkev 
(deponija rušitvenega materiala), 
Janko Mihevc, izkopi, Kugler, d. o. o., 
izkopi, odvoz materiala, priprava 
za temeljno ploščo,  Oder, d. o .o., 
Janja in Gregor Košenina – odvozi 
rušitvenega materiala; Tomaž 
Goršek, Gradbena trgovina Stranice 
– gradbeni material, Radio 1 (zidaki 
po predračunu), podjetje Bučar, d. o. o. 
– krovski izdelki, žlebovi, Instalacije 
Krevzl,  Šoštanj – vodovodne 
instalacije, Elektro Kovačič, Vojnik – 
elekroinstalacije, Mik, d. o. o. 
- manjkajoča nova okna in vrata, 
Velux, d. o. o. (2 strešni okni), Vigrad 
Tržič – WC kabina, Brance Rafael, 
Pekarna Geršak, Turist Frankolovo, 
Franci Kralj, Gostišče Kolar Ljubečna, 
Kaplja, d. o. o.
 
Gradbena dela z dobavo materiala 
in  nadzorom je izvajalo podjetje 
Kramer, d. o. o. – Marko Kramer, ki 
je  tudi koordinator gradbenih del na 
objektu; Franci Rošer, s. p., Podgorje 
pri Slovenj Gradcu je dobavil ostrešje 
in deske, Domofinal, d. o. o. Šmartno v 
Rožni dolini,  je izvedlo podeskanje in 
pokrivanje strehe, Ecobeton, d. o. o., je 

dobavilo material za temeljno in prvo 
ploščo. 
 
Višina dosedaj porabljenih sredstev 
znaša 47.549,07 EUR.   
V to dobro in humanitarno delo 
je bilo vključenih tudi še mnogo 
drugih posameznikov, ki jih nismo  
poimenovali, zato vam v imenu 
Odbora Vojnik, stopimo skupaj 
izrekamo najlepša in iskrena hvala. 
Samo z dobrimi deli in dejanji smo 
lahko uspešni. HVALA VAM! Posebno 
zahvalo izrekamo tudi Betki Brecl, Pot 
na Dobrotin 8, ki je družinici Sandre 
brezplačno ponudila začasno bivanje.
 
Na koncu izrekamo še prošnjo. Ker bi 
radi, da bi se družinica končno preselila 
v svoj dom, potrebujemo finančna 
sredstva še za:  ogrevanje oz. toplotno 
instalacijo, vključujoč toplotno črpalko, 
notranje omete, estrihe oz. podložna 
tla, notranja vrata in  za druga zaključna 
dela. Hvala vam vnaprej, če se boste 
odločili še za kakšno pomoč.

Finančna sredstva zbira: Škofijska 
Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje
TRR: SI56 0510 0801 5567 619
SKLIC: 29380 (OBVEZNO)
Namen: Vojnk, stopimo skupaj
Koda: CHAR

Ponosni smo na dosedanje sodelovanje in 
dobrodelnost.
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BOŽIČNI VOJNIK 2019

BOŽIČNI VOJNIK JE 
POKAZAL VSE SVOJE 

RAZKOŠJE 
Tekst: Benedikt Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Ugasnile so lučke in z njo svetloba, ki je ožarjala del Vojnika in z njo ljudi 
v občini Vojnik in vse obiskovalce od koder koli že bodi. Božični Vojnik je 
zaprl svoja vrata in občina, turistično društvo in župnija so lahko ponosni 
na delo nekaterih posameznikov in skupin, ki ustvarjamo Božični Vojnik. 
Ko berem vtise, zahvale in pripombe iz knjige vtisov, potem vem, da je bilo 
vsaj toliko ljudi kot lani (okrog 40.000) zadovoljnih in srečnih. Zagotovo je 
še kaj za dodati ali odvzeti, tako je vedno pri tako velikih projektih, ampak 
to nas vsako leto znova čaka in o tem skrbno razmišljamo. In upoštevamo 
dobronamerne predloge.

IZ KNJIGE VTISOV

Božično vzdušje in mirno valovanje 
tisoče ljudi, ekološki kozarčki, 
kuhano vino, okrašene ulice z 
lučkami, pobožna vrsta v cerkvi, 
vljudni redarji, prijazni prodajalci 
in uslužno umikajoči potujoči 
obiskovalci, ki dajejo prednost 
otrokom in invalidom, vozičkarjem, 
nobene nevljudnosti ali slabe 
besede. Ampak neverjeten božični 
mir, ki tudi vsakega udeleženca 
prijetno navda z lepoto in strpnim 
vedenjem. Hvala Bogu in izvajalcem 
razstave, organizatorjem in 
ustvarjalcem! Če bo le mogoče, 
pridemo tudi naslednje leto! 

Družina iz Polzele

Z eno besedo čestitam. 
Lea in Lojze iz Tolmina!

Odhajamo z lepimi vtisi. Le tako 
naprej! 

Družina iz Zagorja ob Savi

Češka delegacija z Joškovo bando 
čestita in želi vse najlepše pri 
izdelavi jaslic in v novem letu!

Lepi pozdravi iz Nemčije in čestitke 
za lepe jaslice.

Zelo izvirno, fantastično in 
čarobno. Vsa čast vam, 

Družina iz Podsrede.

Sem prvič tukaj in vem, da ne 
zadnjič. Z besedami se ne da opisati, 
kako lepo imate. Če ne bi videla, ne 
bi verjela. In zato vem, da je Vojnik 
najlepše okrašeno mesto v Sloveniji. 
Res je lepo. Vse pohvale in tako 
naprej:

Skupina iz: 
Negove-G. Radgone-Konjic 
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Glasbena popestritev Godbe na pihala Nova Cerkev ob otvoritvi Božičnega Vojnika

Nagovor župana Branka Petreta ob otvoritvi Maskoti Božičnega Vojnika Hojko in Hojčica
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Utrip Božičnega Vojnika pri Društvu podeželskih žena MetaSnežaki v Preložnikovi  ulici

Praznično okrašen fičko, last Danila Bojanoviča

Jaslice Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik

Nagovor upokojenega celjskega škofa msgr. 
dr. Stanislava Lipovška 
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Predsednica TD, ki je nosilec projekta, je ob zaključku povedala: "Spet 
so nas očarale mojstrovine in se zato vrstile pohvale za raznolikost 
in ustvarjalnost vseh jaslic. Zmogli smo s skupnimi močmi in z vašo 
neprecenljivo zavzetostjo, spoštovani jasličarji … Hvala Petru Krivcu 
za razstavo božičnih voščilnic in seveda vsem, ki ste pomagali pri 
postavitvah in tistim, ki ste nam odstopili svoj prostor in dvorišča 
... Hvaležni smo tudi donatorjem, medijem, izvajalcem na terenu, 
šolam, vrtcem ter vsem članom ožjega delovnega odbora, ki s srcem 
živite zgodbo božičnega Vojnika. Veliko spoštovanje in zahvala vam, 
stanovalci, za veliko strpnost, za pomoč gasilcem in članom sodelujočih 
društev. Hvala za podporo in strpnost tudi g. župniku in županu. In 
tako kot naši obiskovalci smo tudi vsi mi zadovoljni in srečni, da smo 
ponovno zmogli!«

V tem nemirnem svetu, kjer čas mineva prehitro, ne moremo vedno 
videvati  dragih ljudi in občutiti pravih praznikov, Božični Vojnik pa 
ustavlja korake, šepeta božično zgodbo, navdihuje duhovne misli, 
sprošča veselje in govori z duhovnimi in svetlimi barvami. Veliko 
skupin se je povezalo in prišlo. Še več družin je svoje korake namenilo 
božičnemu dogodku v  Vojniku. In če so odšli srečnejši in umirjeni, če 
so njihovi otroci začutili radost božiča in jim je spregovorila sv. družina, 
potem je naše delo poplačano in se splača nadaljevati. 

IZ KNJIGE VTISOV

Pozdrav iz Sv. Jurija pri Rogatcu  in 
vse pohvale.

Čudovito in lepo. Čestitke vsem 
razstavljavcem. V Vojniku smo 
prvič, ampak zagotovo ne zadnjič. 

I.in D. iz Kopra

Nadaljujte, veselite se, oznanjajte 
rojstvo in dobro voljo ... To nas/vas 
povezuje in radosti! 

Obiskovalci iz Podgorice-
Šentjakoba-Šentpavla in Prevoj

Iskrene čestitke. Zelo, zelo ste se 
potrudili. 

Šola zdravja iz Novega mesta.

Zelo smo bili presenečeni nad 
razstavo jaslic, 

koroški Slovenci

Svet bi bil žalosten brez božiča in 
jaslic. Hvala. Naj vas blagoslov 
božične noči spremlja vse leto 2020. 

Obiskovalci iz Vipavske doline

Lepo predstavljene Božične 
skrivnosti, ki se rodijo v noči luči. 
Naj vam sveti Luč in vse lepo. 

Obiskovalci iz Rač

Božični Vojnik ni le pravljično 
doživetje lučk in lepih stvaritev, 
ampak tudi duhovno doživetje,

 župljani iz Javorij v Poljanski dolini 
pod vodstvom župnika

Hvala za Božični Vojnik, doživeli 
smo čudoviti božični čas s pogledom  
na vse te umetnine posvečene 
Božiču, 

obiskovalci iz Trbovelj

Veselimo se vsega: jaslic, božične 
vasi, doživeli smo del koncerta. 

Obiskovalci iz Koroške Bele pri 
Jesenicah 

Obiskovalci razstave v Domu sv. Jerneja

Nagovor predsednice Turističnega društva 
Nataše Kovačič-Stožir

Otroci ob ogledu jaslic, ki jih je izdelala družina Skaza iz Frankolovega



39

Otroci pozorno spremljajo peko palačink pri 
Društvu podeželskih žena Meta

Bogkov kot, ki ga je izdelal g. Marjan Majger

Otroci so si čas krajšali z družabnimi 
igrami, ki so bile v Otroškem kotičku

Koncert Big band orkestra slovenske vojske na zaključni prireditvi Božičnega Vojnika

Ob jaslicah v Domu sv. Jerneja

Skrbno postavljanje jaslic v cerkvi sv.Jerneja

Ekipa gasilcev na Božičnem Vojniku
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Most želja

TURISTIČNO      DRUŠTVO
ojnik
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V soboto, 22. februarja 2020, je bil v Novi Cerkvi 33. 
Tradicionalni pustni karneval, katerega organizira 
PGD Nova Cerkev in KS Nova Cerkev v sodelovanju z 
društvi, organizacijami, šolami, vrtci, posamezniki 
občine Vojnik, sosednjih občin Dobrna,Vitanje, Celje, 
občino Radeče ter krajani nekaterih zaselkov v KS Nova 
Cerkev.

Priprave na karneval so se pričele v mesecu decembru 
2019 in nadaljevale do karnevala. V pustni povorki je 
sodelovalo preko 750 nastopajočih, ki so opravili ogromno 
prostovoljnih ur, da so si pripravili maske in uredili vozove 
ter avtomobile. Še posebej gre izpostaviti vse osnovne šole 
in vrtce, ki so množično sodelovale. V povorki je sodelovalo 
rekordnih 48 skupin, peš maske in motorizirane skupine. 
Posebna zahvala gre Občini Vojnik za pokroviteljstvo 
karnevala in seveda županu Občine Vojnik Branku 
Petretu. Ob 33. Pustnem karnevalu bi se za sodelovanje 
in pomoč posebej zahvalil povezovalcu Dušanu Cafuti, 
karnevalskemu ansamblu, Sandiju Majcnu, policiji 
karnevala, Ladiju iz Slovenskih Konjic, simbolu karnevala 
Aleksandru Legvartu, Godbi na pihala Nova Cerkev, 
Mladinskemu orkestru Godba na pihala Nova Cerkev in 
prevozniku Petru Grobelniku, Fegyju in Danilu Bojanoviču, 
Možnaristom Lanšperg, Milanu Grobelniku in Vikiju 
Krajncu, OŠ Vojnik, Frankolovo, POŠ Šmartno v Rožni 
dolini, Socka, Nova Cerkev, vsem učiteljem in staršem 
učencev, Vrtcu Mavrica Vojnik, enotam Nova Cerkev, Socka 
in Frankolovo, Šmartno v Rožni dolini, Vrtcu Danijelov  
Levček, vsem vzgojiteljem in staršem, Mažoretkam 
Radeče, Milanu Petroviču in Gregorju Špesu, Albinu 
Marcenu in Milanu Bahu, PGD Dobrna, Štefanu Pohajaču 
s sodelavci, TD Nova Cerkev, TD Vojnik, KD Vojnik, ekipi 

Karnevalskega zmaja iz PGD Nova Cerkev, Borisu Čatru, 
Janu Kovaču in Branku Jezerniku, ŠD Nova Cerkev, 
Karliju Blazinšku, TD Vitanje, krajanom iz Vin, Novak 
in Straže, Jožetu Jezerniku iz Ostrožnega, DU Vojnik, 
Društvu Dobra volja iz Pristave, TKD Globoče, iz SD Vizore 
Franciju Kotniku, Slavku Mavharju, KUD Nova Cerkev 
in Jaku Krajncu, Ivanu Ravnaku, Danilu Bojanoviču,  
Gregorju Špesu, Vikiju Krajncu, Milanu Grobelniku, Albinu 
Marcenu, Miranu Bahu, Robiju Močeniku, Tini Grušovnik, 
Pogrebni službi Raj, Avtohiši RO-SO, Avohiši Čepin, 
Peor, d. o. o., Avtoprevozništvu Mitja in Branko Gobec, 
Remontu Celje, d. d., Riveri, d. o. o., Slovenska Bistrica, 
Kurentom iz Vojnika in ostalim peš maskam, katere so se 
vključile v karneval.
Zahvala velja tudi članom PGD iz Vojnika, Frankolovega, 
Nove Cerkve, Socke, Lemberga in Dobrne za redarsko 
službo, članom razporeda povorke Boštjanu Štantetu, 
Ivanu Jezerniku, Mateju Jezerniku in Boštjanu 
Selčanu. Zahvaljujem se tudi sodelavcem režijskega 
obrata Občine Vojnik. Iskreno se zahvaljujem tudi 
Izletniški kmetiji PR' MARK iz Nove Cerkve za odstop 
zemljišča za postavitev tribun. Hvala tudi Ines Novak za 
administrativno pomoč. Hvala Mitji in Sandiju Kovaču 
za odlično pripravljeno pogostitev za vse nastopajoče v 
karnevalu ter vsem prisotnim članicam in članom PGD 
Nova Cerkev za pomoč pri razdelitvi hrane in pijače. 
Posebno se zahvaljujem vsem obiskovalkam in 
obiskovalcem, da ste množično podprli pustni karneval 
in s tem nagradili vse, ki pripravljamo ta karneval. Hvala 
Televiziji Celje za promocijo in snemanje pustne povorke. 
Spoštovani, iskrena hvala za sodelovanje in pomoč z 
željo, da v prihodnjem letu s skupni močmi pripravimo 
34. Pustni karneval.

Karnevalski ansambel Sandija Majcena, Dušan Cafuta, Branko Petre in Slavko Jezernik

33. PUSTNI KARNEVAL

ČAS NORČIJ
V NOVI CERKVI 

Tekst: Slavko Jezernik,  foto: Matjaž Jambriško
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Policija 33. Karnevala iz Slovenskih Konjic Sandi Legvart v vlogi karnevalskega petelina

Karneval so popestrili glasbeniki Godbe na pihala KUD Nova cerkev. Mažoretke iz Radeč

Mavrične kapljice Vrtca Mavrica Vojnik, enota Frankolovo 
s SaŠo, Dušanko in Andrejem

Konjeniki iz Vrtca Mavrica Vojnik, igralnici  10  in  11( Luka, Ana, 
Polona, Metka in Simona)

Karnevalskega zmaja so ustvarili člani PGD Nova Cerkev Otroci Vrtca Mavrica Vojnik,  enoti Socka in Nova Cerkev 
Cerkev z Romano, Janjo, Lili in Tatjano
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Otroci iz Vrtca Danijelov levček z Lucijo in Matejo Rajanje drugošolcev POŠ Nova Cerkev s svojo žabjo učiteljico Ido.

Prvošolci POŠ Nova Cerkev s Sabino in Ireno so predstavljali medvedke Učiteljica Damjana, tretješolci POŠ Nova Cerkev in kokice

Četrtošolci POŠ Nova Cerkev s Petro prihajajo iz druge galaksije. Družino navihanih krtkov,  petošolcev,   spremljata Vesna  in  Ana.

Maškare iz enote Vrtca in POŠ Šmartno v Rožni dolini z 
Martino, Suzano, Leo, Natalijo, Vesno, Tejo in Milanko.So
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Afriško pleme frankolovskih korenin iz OŠ AB Frankolovo 
s Tamaro in Jožico

Drugošolci OŠ Vojnik, robote so vklapljale učiteljice Lidija, Urška in Anka.

Pika Nogavička iz Drešinje vasi

»Banda«  mladih kulturnikov iz KD Vojnik

Člani TD Nova Cerkev so predstavili črno kuhinjoa
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Svetovna politika sta krojila usodo na ameriških volitvah, 
Boris Čater in Jan Kovač.

Krajani iz Novak in Straže so prikazali gradnjo karavanškega predora. 

Krajani iz Vin so Občini Vojnik podarili kip melanije.

V Štajersko vardo so se maskirali Možnaristi Lanšperg-Nova cerkev. 

»Ravs« na vasi med vardo in policijo

Milan Petrovič in Gregor Špes sta aretirala Šiška, Fegija. 
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Kulturno-turistično društvo Globoče in Jože Žlaus z naraščajem
Društvo Dobra volja iz Pristave in žalostni poslanci

Jelinčičevo ločitev so upodobili člani PGD Dobrna. 

Jurij Jakop in člani ŠD Mali Pariz

Skakalci SD Vizore so klicalo zimo.
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Jože Jošt kot varnostnik Štajerske varde TD Vitanje v borbi proti virusom

Bond z gondolo in Jože Jezernik iz Ostrožnega

Upepelitev Pusta in nova pridobitev, raztros pepela, v Novi Cerkvi. 

Karnevalski ansambel Sandija Majcena s pevkama Brigito Petre in 
Manjo Majcen. 

Sekcija kurentov iz Vojnika



47

LO
KA

LN
O

 S
RE

DI
ŠČ

EJOŽICA
POVŠE 
Tekst in foto: Nuša Lilija

Z umetnostno žilico do čudovitih izdelkov
Jožica Povše je strastna popotnica, 
kuharica, humanitarka, ki mrzle 
dni preživlja v topli dnevni sobi 
in izdeluje najrazličnejše stvari. S 
svojimi kvačkanimi umetninami 
okrasi marsikateri dom.  

Gospa Jožica se je osnov kvačkanja 
naučila že v OŠ, nato so prišle druge 
prioritete in kvačke ni prijela v roke 
25 let. Prelomnica je bila bolezen, ki 
jo je privedla v mariborsko bolnišnico. 
Tam je spoznala 90-letno pacientko, 
ki jo je naučila kvačkati in brati iz 
knjige. Ob njeni prisotnosti je naredila 
svoj prvi prtiček in od takrat naprej 
kvačka. 
Ideje se porajajo same od sebe. Pošali 
se, da ima čip v glavi. Pod okriljem 
njenih rok je nastalo že ogromno 
čudovitih izdelkov glede na letni 
čas in različne praznike. Ko sem jo 
obiskala na domu, se kar nisem mogla 
načuditi raznoliki paleti izdelkov. 
Pokazala mi je kvačkane rože s srčki, 
zajce, kokoši, jajca, račke, košare z 
različnim cvetjem, kvačkano tihožitje 
sadja, ptičke, labode, lastovice, 
snežake, angelčke, zvončke, zvezdice 
in ogromno prtičkov in prtov, ki jih 
kvačka skozi vse leto. 
Svoje izdelke je prvič pred 15. leti 
predstavila in ponudila obiskovalcem 
sejma na Frankolovem. Kasneje se 
je včlanila v društvo kmečkih žena 
in se začela udeleževati različnih 
prireditev. Svoje izdelke ponuja tudi 
na Dobrni v hotelu, pred Tušem v 
Vojniku, v hotelu Laško, v Termah 
Topolšica in vsako leto na božičnem 
Vojniku, kjer je zelo zadovoljna. Za 
svoje stranke lepo poskrbi, saj vsaki 
kupljen izdelek zapakira v vrečko, 
ki jo naredi sama. Zraven podari še 
vrečko z manjšim presenečenjem. 
Pred leti se je udeležila razstave v 

Velenju, kjer je opazovala žensko pri 
pletenju zvitega šala. Kupila je volno 
in sta se ustavili na malici v kitajski 
restavraciji. Tam je dobila kitajske 
palčke in z njimi doma spletla prvi 
šal. Danes šalov več ne plete ona, 
temveč še vedno s kitajskimi palčkami 
njen mož. Svoje znanje ne prenaša 
le na moža, ampak tudi na vnuke. Z 
veseljem se odzove povabil vrtcev, 
šol, društev in tako na delavnicah 
volontersko uči mlajše, kot tudi 
starejše navdušence. V lanskem letu 
jo je poškodba noge prikovala na stol, 
vendar še takrat ni mirovala. V treh 
mesecih je skvačkala 70 vrtnic, ki jih 
je ob praznovanju jubileja podarila 
gostom za spomin.
Je umetnica na več področjih. Vsako 
leto izdela jaslice in jih razstavi v 
Božičnem Vojniku. Letos jih je skupaj 

z možem izdelala iz koruznice. 
Kvačkane jaslice razstavlja tudi v 
Jurkloštru in v Gornjem Gradu. 
Velikonočni aranžma, ki ga je izdelala, 
je razstavila v sklopu društva kmečkih 
žena v Gudovcu na Hrvaškem.
Poleg kvačkanja in pletenja zelo rada 
tudi peče pecivo, potice, drobno 
pecivo in torte, s katerimi razveseljuje 
prijatelje na raznih srečanjih. V 
prostem času zelo rada potuje. Bila 
je že v Egiptu, Tuniziji, Barceloni, 
Kornatih, Istanbulu in Jugoslaviji. 
Na vsakem večjem potovanju kupi 
spominski krožnik. Ima jih že več kot 
70, tako da bo počasi domača stena 
v hodniku postala premajhna. Kmalu 
bo dodala še krožnik iz Jordanije, ki jo 
bo obiskala v letošnjem letu. Želimo 
ji veliko zdravja, da bo še dolga leta 
potovala ter ustvarjala. 
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Februar. Ko omenimo ta mesec, 
večina med nami najprej pomisli na 
kulturni praznik in pust. Tako na 
prvo žogo bi rekli, da nimata prav 
nič skupnega. Ali pač? Poglejmo. Zdi 
se, da se vsebine prvega premalo 
zavedamo. Zagotovo smo ga najprej 
veseli zato, ker je 8. februar državni 
praznik in nam ni treba v šolo, v 
službo. Če pa ustavimo korak in 
malo »prečekiramo« besedo kultura, 
se naš odnos do nje brž spremeni. 
Kultura je duša in obraz naroda. Je 
široka definicija, ki pod svojo streho 
združuje mnogo vrst kultur, od jezika, 
pisane besede, izražanja, kulture 
življenja in odnosov, športne, pa 
medijske, zgodovinske in popularne 
kulture, vedenjske, umetnostne 
itd. Če se omejimo le na slednjo, 
je prav, da si vsaj na praznik, ki v 

vsej svoji veličini predstavlja našo, 
slovensko kulturo, privoščimo kakšen 
obrok iz pestre kulturno-umetniške 
zakladnice. Muzeji, galerije in 
kulturne ustanove 
na ta dan na 
široko odpirajo 
svoja vrata vsem 
generacijam in 
vabijo na obisk, 
praviloma brez 
vstopnin. Trditev, 
da se danes 
plača vse, na tem 
področju zagotovo pade. To bolj kot 
ne drži za profesionalne kulturnike, 
ki si z njo služijo kruh, čeprav je 
tudi ta včasih trd in skromen. K 
sreči imamo na drugi strani mnogo 
ljubiteljskih ustvarjalcev, ki ne delajo 
za plačilo. Združeni v mnogoštevilne 
klube in kulturna društva razvijajo 
svoje talente, bogatijo življenje, 
sebi in drugim pa popestrijo prosti 
čas. Zaradi koncertnih, gledaliških, 
likovnih in še in še dogodkov s 
področja umetnosti je narod kot 
celota bolj žlahten. Kulturni praznik je 
torej velika priložnost, da vstopimo v 
katero od teh kulturnosti. Razlogov za 

praznovanje imamo Slovenci veliko, 
saj je vredno praznovati in spoštovati 
vse, kar smo v preteklosti ustvarili 
lepega in kar ustvarjamo še danes. 
 

Kaj pa ima norčavi pust opraviti s 
praznikom kulture? To ni dela prosti 
dan, tudi zastave takrat običajno ne 
izobešamo. Doživljamo ga kot nekaj 

lahkotnega, sproščujočega, veselega. 
To je čas pustnih mask, norčij, veselja, 
mastnih jedi in nepogrešljivih pustnih 
krofov. S pustom je bilo in je še 
vedno povezano šemljenje. Dr. Janez 
Bogataj v knjigi Slovenija praznuje 
pravi: »Maske sodijo med najbolj 
elementarne in najstarejše pojave 
v kulturi človeštva. Kontinuiteti 
mask in maskiranja lahko sledimo 
od paleolitskega človeka vse do 
današnjega časa, seveda z občutnimi 
modifikacijami ter pogojenostjo 
z družbenimi in kulturnimi 
spremembami.« Tudi slovenska 
dediščina maskiranja se je ohranila 

in je živa še danes. Torej je tudi pust 
praznik naše kulture, ki jo je vredno 
ceniti in negovati. 
 
Zdi se, da je pri nas iz leta v leto manj 
maškarad in maškar, mnogi imajo 
celo negativni odnos do vsega, kar 
je povezano s pustom, češ da se to 
ne spodobi, da so maske zlobne, 
da je to brez veze itd. Menim, da 
so dobrodošle vse maškare, ki si 
nadenejo »larfo« z dobrim namenom, 
pa naj bodo zabavne, ljubke ali 
strašljive. Prištevam se k tistim, ki 
smo se vedno veselili pusta. Maskirali 
smo se v okviru svojih možnosti in 
običajno v skupini hodili od hiše do 
hiše in razveseljevali ljudi. Z nekaj 
mračnimi izjemami, ko so pred nami 
dejansko zapahnili vrata, smo bili 
povsod prijazno sprejeti. Zdaj si pri 

svojih zrelih letih res ne oblačim več 
pustnega kostuma, je pa to zame 
še vedno praznik in mu v družini 
namenimo nekaj pozornosti. Če ne 

drugega, spečemo 
krofe ali štravbe, 
da po hiši zadiši 
po pustu in da jih 
ponudimo tudi 
maškaram, ki 
pridejo/če pridejo 
na obisk. Še vedno 
me »zagrabi« želja, 
da bi šla v maškare, 

vendar to zdaj prepustim mlajšim. 
Ne nazadnje nikoli nisem ugovarjala 
hudomušnemu pregovoru, da je »pust 
vseh norih god«. 
 
Kultura je stara toliko kot človeštvo. 
Ustvarjamo jo zato, da lažje in boljše 
živimo. In če jo, katerokoli že, gojimo 
in nosimo v srcu, smo zaradi nje boljši 
ljudje. Če se nekaterim zdi kultura 
včasih »zatežena« in zavijajo z očmi, 
potem je pustna kultura zagotovo njen 
bolj vesel in lahkotnejši člen. 

Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

PUST = KULTURA? 
Tekst: Sonja Jakop, foto: osebni arhiv
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»Tudi pust je praznik naše 
kulture, ki jo je vredno 

ceniti in negovati.«
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ABRANKO
CESTNIK
Tekst: Nuša Lilija, foto: osebni arhiv Branka Cestnika

Sonce Petovione, zgodovinski roman
Pater Branko Cestnik, duhovnik na 
Frankolovem, urednik revije Cerkev 
danes, je leta 2012 začel pisati bloge, 
ki so bili zelo dobro brani. V letu 
2019 je pri Slomškovi založbi izšel 
njegov prvi roman z naslovom Sonce 
Petovione.
 
Patra Branka je sprva zanimalo, kako 
je bilo s prvimi koraki krščanstva na 
naših tleh. Zgodovinska stroka meni, 
da so prvi kristjani pred letom 200 
prišli na Ptuj. Ker izhaja iz tistih koncev, 
natančneje iz Hajdine, kjer je bila 
verjetno zgrajena tudi prva cerkev, se je 
odločil, da razišče ta predel. Ugotovil je, 
da ne obstajajo nobena literarna dela o 
takratnem krščanstvu na naših tleh, kar 
ga je spodbudilo k branju in zbiranju 
materiala z namenom, da bi prav on 
napisal zgodbo o tem.
 
V dobrih dveh letih je prebral veliko 
knjig, strokovnih in arheoloških člankov. 
V veliko pomoč mu je bilo znanje 
italijanskega jezika, saj imajo ravno 
Italijani na spletu največ zgodovinskih 
dejstev o rimskem času. Našel je veliko 
člankov o Ptuju in njegovi okolici. Sprva 
je mislil, da bo ugotovitve objavil kot 
blog, vendar se je kasneje izkazalo, da je 
zbranega materiala ogromno in tako je 
nastal tiskani roman. 

Roman Sonce Petovione govori o 
družini trgovcev z blagom, ki se 
preselijo iz male Azije – današnje Turčije 
– v Ptuj konec drugega stoletja. Ti ljudje 
so kristjani. Iz leta v leto se okoli njih 
začnejo nabirati prvi kristjani. Drži 
se, koliko je mogoče, zgodovinskih 
in arheoloških dejstev, prikazano je 
takratno dejansko dogajanje v Panoniji. 
V romanu nastopa 15 oseb, ki so takrat 
živele na Ptuju. Še danes najdemo 
njihove nagrobne spomenike. Eno 
celo poglavje v romanu se dogaja 
na območju današnje občine Vojnik, 
natančneje v Ivenci in na Frankolovem.
 
Roman je nastajal od spomladi 
2017 do jeseni 2019. Natisnjen je pri 
Slomškovi založbi v 900 izvodih. Prva 

predstavitev se je zgodila v Ljubljani 
na knjižnem sejmu, takoj zatem pa so 
večje predstavitve zgodile še v Hajdini, 
na Ptuju, v Novi Cerkvi, Mariboru, 
na Teharju, v Celju, Šentilju, in ob 
kulturnem prazniku, 8. februarja, na 
Frankolovem. Knjigo lahko kupimo na 
predstavitvah, v knjigarnah, Mohorjevi 
družbi ali si jo sposodimo v knjižnici. 
Za božič 2019, kmalu po izidu romana, 
so v ptujski minoritski cerkvi domačini 
naredili jaslice z liki iz romana. 
Bralci ne bomo dolgo ostali brez 
zanimivih zapisov, saj je v nastajanju 
že nov roman. Sicer ne bo obširen kot 
ta, vendar nas bo zgodba o Viktorinu 
Ptujskem, ki je kot škof deloval na Ptuju 
in tam leta 303 umrl mučeniške smrti, 
kar vabila k branju. 

Koncert

BRIGITA PETRE
19. april 2020

v telovadnici POŠ Nova Cerkev ob 18:00
Ob 40-letnici glasbenega delovanja in izdaji  prve 

samostojne zgoščenke z naslovom 
DOTIKAJ SE ME, SONCE. 

Vabljeni!

KUD Nova Cerkev

Janez Karo, pater Branko Cestnik, Ana Žohar in Gašper Birk
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25. 1. 2020 so v Novi Cerkvi organizirali iturnir v 
malem nogometu. Končni vrsti red ekip: 1. mesto: 
AC Mariborska, 2. mesto: Mali Pariz, 3. mesto: 
BS Telefonija. Organizatorji se zahvaljujejo vsem 
sponzorjem, ki so turnir omogočili, vsem nogometašem, 
ki so se turnirja udeležili, in vsem obiskovalcem, ki ste 
prišli in podprli dan malega nogometa v Novi Cerkvi. 

Tekst: Nina Mlinar, foto: Uroš Gorečan

Športno društvo Mali Pariz

01

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Vadba juda pri mladih otrocih temelji na druženju, vadbi 
osnovnih telovadnih prvin in spoznavanju osnov juda preko 
iger. Judoisti iz Socke trenirajo pri trenerju Ivu iz Judo kluba 
Shido. 14. decembra 2019  je klub organiziral božični turnir za 
otroke od prvega do petega razreda, svoje veščine so pokazali 
Vita, Ajda, Sara, Matevž, Jaka in Tim. Mladi judoisti, pridno 
trenirajte še naprej, da nadgradite svojo moč in tehniko.

Tekst in foto: Tanja Čretnik

Mladi judoisti iz Socke

02

Nepozabno, vredno ogleda in navdušujoče, so rekli 
poslušalci, ki so dodobra napolnili dvorano OŠ 
Vojnik. Hvala vsem nastopajočim in tudi sponzorjem, 
Občini Vojnik, sopovezovalcu programa Cvetu 
Štefaniču in vsem drugim za pomoč pri organizaciji 
koncerta, ki se je odvijal na dveh odrih.
 

Tekst: Marija Čakš, foto: Matjaž Jambriško 

Veliki novoletni koncert ob
5. obletnici Božičnega Vojnika

04

Vsi dogodki, ki jih pripravljajo ljudi povezujejo, družijo, 
poskrbijo za osamljene, otrokom so vzor zaradi pristnih 
odnosov in negovanja tradicije. Tudi na letošnji dan sv. 
treh kraljev ni bilo drugače. Zbrali so se ob uličnih jaslicah, 
katerih avtor je Karli Matek, pripravili kratek kulturni 
program in poskrbeli za druženje vsaj treh generacij.

Tekst: Lea Sreš, foto: Minka Sodin

Ulica ljubezni in cvetja
na dan sv. treh kraljev

03
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FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Kot vsako leto smo tudi tokrat zbrali preko 80 vzorcev, 
izmerili smo osnovne parametre in enologinja je 
organoleptično ocenila in podala mnenje. Vzorcem z 
napakami je svetovala odpravo le teh. Na prvi pogled 
gre zopet za odličen vinski letnik, vendar je v kleteh še  
nekaj vin, ki bi potrebovali strokovni nasvet.  

Tekst in foto: Miran Kovač

Delovna pokušina mladega vina

05

Ob 39. obletnici smrti kanonika Alojza Žolnirja v Novi 
Cerkvi so pevci Moškega pevskega zbora KUD Nova 
Cerkev pod vodstvom Janje Belej in Vokalna skupina Cvet 
KUD Nova Cerkev pripravili koncert. Z njim so počastili 
spomin nanj in njegov prispevek pri obuditvi in ohranitvi 
cerkvenega zborovskega petja v Novi Cerkvi. 

Tekst in foto: Lea Sreš

Na koncertu v spomin na Alojza Žolnirja

06

V petek, 31. januarja 2020, sta Valerija in Jurij Jakop 
predstavila svoje potovanje in izkušnje iz poti Camino 
Primitivo, prvotne romarske poti v Santiago de 
Compostela. Ob slikah in vtisih s poti sta nas popeljala 
skozi hribovito Asturijo in Galicijo vse tja do konca 
sveta. Doživeto in nazorno, polno vtisov.     

Tekst: Lea Sreš, foto: arhiv Jakop

Camino Primitivo

08

Člani PGD Socka so na predvečer kulturnega 
praznika izvedli 22. turnir v igranju šnopsa. To leto 
je bila sreča s kartami najbolj naklonjena Hermanu 
Pogladiču, Romanu Kramarju in Robiju Majcenu. Tudi 
srečni poraženci so se pomerili med seboj, med njimi 
pa je imel največ sreče z aduti Štefan Bosak. Turnir je 
bil prijeten družabni dogodek.   

Tekst in foto: Janez Kotnik

Kvartopirski turnir v Socki

07
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Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje za 
lokalne skupnosti, ki uspešno izvajajo ukrepe s 
področja mladinskih politik. S tem ukrepi želijo 
mladim (starim od 15 do vključno 29 let) olajšati 
integracijo v ekonomsko, kulturno in politično 
življenje v skupnosti. Certifikat, ki ima 4-letno 
veljavnost, podeljuje Inštitut za mladinsko politiko 
v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod 
častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta 
Pahorja.
 
Občina Vojnik je ta certifikat pridobila že leta 2014 in 
ves ta čas se trudi, da mladim ponudi kar se da prijazno 
okolje. Mladi so tako vključeni v sistem odločanja, saj 
imajo od leta 2018 v občinskem svetu svojo predstavnico, 
omenjena pa je bila tudi svetnica v mandatnem obdobju 
2014-2018 in prav tako v tem obdobju predsednica 
Odbora za družbene dejavnosti. V letu 2019 pa je župan 
imenoval tudi Komisijo za mladinska vprašanja. 

Lokalna skupnost tako:
- zagotavlja finančno podporo mladinskim organizacijam 

preko stalnih sredstev v občinskem proračunu, ki 
se letno dodelijo društvom na podlagi pravilnika in 
javnega razpisa za druga društva; 

- skrbi za informiranje mladih o zadevah, ki posredno 
ali neposredno vplivajo na njihovo življenje v lokalni 
skupnosti. Za prenos informacij poskrbi na način, ki je 
mladim blizu (email, Facebook, spletne strani, radio). 
V občinskem glasilu imamo rubriko ''Na mladih svet 
stoji'';

- nudi strokovno in finančno pomoč pri izvajanju 
posameznih dogodkov, ki jih organizirajo mladinske 

organizacije in niso financirane iz razpisnih sredstev 
(Veter v laseh, Teden mobilnosti …);

- nudi infrastrukturno podporo mladinskim 
organizacijam. Društvo Most mladih ima za izvajanje 
mladinske dejavnosti na voljo uporabo prostorov 
kulturnega doma, prav tako pa lahko mladinske 
organizacije za namene sestankov koristijo sejni sobi 
v občinski stavbi. Med drugim ima Mladinsko društvo 
Frankolovo od leta 2011 v brezplačnem upravljanju 
letni bazen na Frankolovem, ki je namenjen za 
izvajanje športnih, kot tudi prostočasnih dejavnosti;

- nudi finančne spodbude za samozaposlovanje (razpisi) 
in zagotavlja možnosti opravljanja pripravništva v 
službah občinske uprave; 

- dijakom in študentom omogoča pridobivanje delovnih 
izkušenj preko študentskega dela, mladim pa daje 
možnost, da se vključijo v program Javna dela in si 
pridobijo delovne izkušnje;

- v višini 6000 EUR sofinancira kadrovske štipendije, 
zagotavlja možnost opravljanja študijske prakse v 
službah občinske uprave, prav tako daje finančne 
pomoči ob študijskih izmenjavah, omogoča pa tudi 
študijske izmenjave Erasmus;

- v razpisu za podelitev stanovanj uvršča mlade kot 
posebno kategorijo upravičencev, saj je oblikovana 
posebna lista za mlade in mlade družine (v letu 2019 so 
vselili dva nova mlada najemnika). 

 
Za odgovore in podatke o certifikatu in delu lokalne 
skupnosti na področju mladih se zahvaljujemo Urški 
Mužar. 

PODPORA MLADIM 
Tekst: Nina Mlinar, foto: Matjaž Jambriško

Certifikat Mladim prijazna občina

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

www.aksel.si

Certifikat Mladim prijazna občina sta prevzela župan in podžupan. 
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Že tradicionalni županov novoletni 
sprejem je bil v torek, 17. decembra 
2019, v večnamenski dvorani POŠ 
Nova Cerkev. Program je potekal 
v luči humorja in preobrazb v 
izvedbi Tilna Artača. Na sprejemu 
je Občina Vojnik podelila priznanja 
najuspešnejšim športnikom. V 
slopu prireditve je Inštitut za 
mladinsko politiko občini ponovno 
podelil certifikat Mladim prijazna 
občina. 
 
Župan Branko Petre je v nagovoru 
izpostavil razvoj občine v 25 letih, 
ki je rastla ob sodelovanju in 
vključevanju lokalne skupnosti in 
izjemnih posameznikov. Predstavil 
je dejavnosti občine v letu 2019 in 
opozoril na najobsežnejša projekta 
v letu 2020, vrtec na Frankolovem 
in kolesarsko stezo. Zahvalil se je 
za sodelovanje, saj so vsi, ki so bili 
povabljeni na sprejem, pripomogli k 
uspešnemu delu Občine. 
 
Prejemniki priznanj:
Jernej Bojanovič – član Balonarskega 
kluba Vojnik je na letošnjem odprtem 
državnem prvenstvu s toplozračnimi 
baloni osvojil odlično 2. mesto.
Nika Josipović Kolar – članica 
Plavalnega kluba Pozejdon Celje je v 
letošnjem letu postala državna
prvakinja v daljinskem plavanju v 
kategoriji mlajših članic in državna 

prvakinja na 1.500 m prosto v
kategoriji članic.
Špela Mastnak – članica 
Smučarskega društva Vizore je v 
lanski zimski sezoni v nordijski
kombinaciji v kategoriji mladink do 
18 let osvojila 2. mesto na državnem 
prvenstvu in pokalu Cockta
skupno. V poletni sezoni je prav tako 
v nordijski kombinaciji v kategoriji 
članic osvojila 3. mesto na
državnem prvenstvu.
Julija Blazinšek  – od letošnje 
jeseni igra hokej v ameriški zvezni 
državi Ohio. Po uspehih v domovini 
in z žensko člansko hokejsko ekipo 
na svetovnem prvenstvu je bila 
povabljena na Gilmour Academy, 
kjer je tudi članica njihove hokejske 
ekipe. Ime Vojnika in Slovenije je tako 
ponesla v svet.
Elio Štante – plesalec plesne šole 
SUPERSTAR. V letošnjem letu je kot 
član mladinske ekipe osvojil
naslov državnih prvakov v disciplini 
break dance. Prav tako je skupina 
osvojila naslov evropskih
podprvakov za leto 2019.
Anita Kramar – judoistka in članica 
JUDO kluba SHIDO je v letošnjem 
letu postala državna podprvakinja 
med članicami do 57 kg. Prav tako 
je osvojila 3. mesto na državnem 
prvenstvu v kategoriji kadetinj do 
57 kg.

Nina Kitek – trenira kickboks in je 
članica Športnega kluba HYONG. V 
letošnjem letu je kar nizala naslove 
državne prvakinje v različnih 
kategorijah, poleg tega pa je na 
evropskem prvenstvu v kategoriji 
kadetinj do 55 kg osvojila 2. mesto.

Članice Twirling in mažoretnega 
kluba 5 elementov:  Pia  Fijavž – 
osvojila 1. mesto v kategoriji Freestyle 
C3 junior in 2. mesto v kategoriji 
Solo C3 junior, Tia Brežnik – na 
državnem prvenstvu se je predstavila 
v kategoriji Solo 2 palici nižji nivo in 
dosegla 2. mesto in Luna Podgoršek 
– preizkusila se je v kategoriji Solo 2 
palici nižji nivo in dosegla 2. mesto, 
ki sta si ga s Tio delili. Maša Trobiš 
– med starejšimi članicami je v 
kategoriji Solo 2 palici B nivo osvojila 
2. mesto in si s tem zagotovila nastop 
na svetovnem pokalu. Pia Stermecki 
– skupaj s klubskimi prijateljicami v 
kategoriji Team B junior je dosegla 2. 
mesto; v tej kategoriji so se uvrstile 
na tekmovanje za svetovni pokal. Eva 
Mlakar – že šesto leto tekmuje v Elite 
nivoju. Letos si je na DP priplesala 
3. mesto in se z doseženim številom 
točk uvrstila na evropsko prvenstvo. 
Tekmovala je tudi v kategoriji Artistik 
par A senior, kjer si je z osvojenim 
1. mestom zagotovila nastop na 
svetovnem pokalu.

TRADICIJA
Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

Priznanja za izjemne športne dosežke

NA
 M

LA
DI

H 
SV

ET
 S

TO
JI

Veliko dela, vztrajnosti in tudi sreče je potrebno za doseganje vrhunskih rezultatov
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Mesec november je bil poleg priprav 
na predpraznično tržnico, delavnic 
in tehniških dni, tekmovanj ter 
tradicionalnega slovenskega zajtrka 
namenjen številnim majhnim 
pozornostim, s katerimi so mladi 
parlamentarci OŠ Vojnik obeležili 
mesec prijaznosti. Decembra pa 
so po vseh dejavnostih potekale 
novoletne prireditve.  
 
Dobrodelna tržnica
Ravnateljica Olga Kovač: "28. 11. 2019 
smo v naši telovadnici skupaj z učenci 
postavili predpraznične stojnice, 
ki so bile polne lepih izdelkov. 
Pripravljali so jih učenci skupaj s 
svojimi razredniki. Na pomoč so nam 
priskočili tudi starši in drugi zaposleni 
na šoli. Združili smo moči z željo, 
da zberemo sredstva za naš Šolski 
sklad. Prireditev smo pričeli s krajšim 
kulturnim programom, ki je bil uvod 
v druženje ob stojnicah. Razveselili 
so nas starši in drugi obiskovalci, 
ki so napolnili telovadnico. Zbrali 
smo 7.063 EUR. Vsa zbrana sredstva 
so namenjena sofinanciranju 
plačljivih dejavnosti učencev, nakupu 
didaktičnih pripomočkov in za pomoč 
učencem iz socialno ogroženih 
družin. Iskrena hvala vsem za vaš čas, 
pomoč in darovana sredstva."
 
Odmevne aktivnosti šolskega 
parlamenta
Z različnimi aktivnostmi so mladi 
parlamentarci OŠ Vojnik presenetili 
učitelje, sošolce in krajane. Med 
drugim so razdelili mnogo srčkov, 
na katerih so bile spodbudne misli, 
s katerimi so polepšali dan tistemu, 
ki mu je bil podarjen, hkrati pa tudi 
sebi, saj so naredili prijazno delo. 
Poleg srčkov so učenci lahko v pismih 
sporočali prijazne misli. Simona 
Šarlah je opisala njihove aktivnosti: 
»Akcija, ki smo jo poimenovali 
»Deli veselje z drugimi«, je doživela 
neverjeten odziv, saj smo razdelili 
preko 700 pisem s prijaznimi 
sporočili. V novembru smo začeli tudi 

z dvema humanitarnima akcijama. 
Prva se je imenovala Skupaj za živali. 
Zbirali smo prispevke za Društvo 
za zaščito konj v Orovi vasi pri 
Polzeli. Druga humanitarna akcija 
se je imenovala Stekleničke upanja. 
Na treh popoldanskih delavnicah 
smo izdelovali stekleničke, ki smo 
ji »preoblekli« v polimerno glino in 
barvali z akrilnimi barvami. Učenci 
so nato pred in po pouku vseh 236 
stekleničk tudi polakirali in nanje 
obesili lepe misli. Sodelovali smo 
tudi z Gimnazijo Celje - Center, ki je 
prav tako sodelovala z ustvarjanjem 
stekleničk. V petek, 20. decembra, 
smo stekleničke odnesli na onkološki 
oddelek UKC Maribor in jih razdelili 
med onkološke bolnike. Z njimi smo 
preživeli vse dopoldne, se z njimi 
pogovarjali ter jim krajšali čas med 
čakanjem na izvide. Izkušnja, ki smo 
jo doživeli, nam bo pustila neizbrisen 
pečat v naših življenjih, učenci pa so 
izkazali neizmerno toplino in sočutje 
do sočloveka. Parlament je sodeloval 
tudi na natečaju Bodi dober, bodi kul, 
in sicer z videom na temo dobrodelne 
dejavnosti na naši šoli. Udeležili pa 
smo se tudi snemanja oddaje Male 
sive celice. Mesec prijaznosti smo 
zaokrožili s šolskim plesom Christmas 
disko večer, zabaval nas je DJ 
Illusion."
  
Praznični december na POŠ 
Šmartno v Rožni dolini
Milanka Kralj: »Praznični mesec 
december je prazničen tudi v šoli. Z 
dnevom odprtih vrat, ko smo v šolo 
povabili starše, smo praznične dni 
pričeli v prvem in drugem razredu. 
Starši so sodelovali pri pouku SLO, 
MAT, TJA in skupaj z otroki ustvarjali 
pri LUM. Dan je kar prehitro minil. 
Dneva odprtih vrat se je udeležilo 
veliko staršev in vsi so z veseljem 
ustvarjali z otroki. Otroci s starši v šoli 
– posebno doživetje! 10. decembra 
smo pripravili novoletni bazar in 
prireditev z naslovom Odpiranje 
novoletnih daril. Na prireditvi 

so sodelovali tudi otroci vrtca z 
vzgojiteljicami. Obisk bazarja in 
prireditve je bil velik in hvala vsem, ki 
so z nakupom prispevali v naš šolski 
sklad. 24. december, zadnji šolski dan 
v preteklem koledarskem letu, smo 
preživeli v družbi Božička, ki nas je s 
svojo pravljico in darili razveselil in 
nas popeljal v novo leto. S plesom in 
pesmijo smo si voščili in se poslovili 
od leta 2019.«
 
Dogodki na POŠ Nova Cerkev: Mali 
mojstri so ustvarjali za Božični 
Vojnik
S pripravo materiala so pričeli že v 
oktobru ob ličkanju pri Sorževih, saj 
so njihove jaslice nastajale iz naravnih 
materialov. V decembru so izdelke 
ponosno namestili v jaslice, ki jih je 
pomagal pripraviti Rokov dedek.
Čebelarski krožek: Trinajst mladih 
čebelarjev se z mentorjem Primožem 
Hladnikom veseli vsakega srečanja in 
ustvarjanja pri krožku. V sodelovanju 
s Čebelarskim društvom Vojnik so 
se prijavili na razpis za nov učni 
čebelnjak in bili v prvem krogu 
izbrani. Sedaj upajo in držijo pesti, da 
se jim uresniči dolgoletna želja.
Nočni pohod na Veliko Raven: Mladi 
planinci so se tokrat odločili za nočni 
pohod. Iz Socke so se opremljeni z 
lučkami povzpeli na Veliko Raven, 
kjer so jih pričakali lepi razgledi na 
okoliške hribe in domačo dolino. 
Gostili so jih Pešakovi, planinski 
prijateljici Marija Podgoršek in Marija 
Božnik pa sta jim pripravili dobro 
domačo malico. Ugotavljali so, da je 
pohod ponoči res nekaj posebnega.
 
Izgubljena rokavička na POŠ Socka: 
Maja Kovačič: »18. 12. so učenci ter 
učiteljice POŠ Socka v sodelovanju 
z Vrtcem Mavrica pripravili 
novoletno prireditev. Na oder so 
postavili glasbeno delo IZGUBLJENA 
ROKAVIČKA. Del telovadnice so 
spremenili v zasneženi gozd, del pa 
v topel dom. Deček Janek je s svojim 
psičkom izgubil, a tudi našel svojo 

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

 Dobrodelno in prijazno na OŠ Vojnik
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toplo rokavico, ki je za nekaj časa nudila prijetno zatočišče 
mnogim gozdnim živalim. Učenci so pokazali svoje 
različne sposobnosti, saj so peli, tudi v angleščini, plesali 
in igrali na Orffove inštrumente. Predstavili so se celo z 
glasbenimi cevmi, imenovanimi boomwhackers. Tako so 

vsem prisotnim polepšali zimski večer ter jih popeljali v 
čarobnost prihajajočih praznikov in jim zaželeli, da naj v 
novem letu najdejo tisto, kar si najbolj želijo.«

Predpraznična tržnica

V zimskih mesecih smo bili na Osnovni šoli Antona 
Bezenška zelo dejavni in ustvarjalni. Med drugim smo:
 
Obiskali Plesni forum Celje 
Učenci od 1. do 3. razreda so si 13. novembra 2019 
ogledali odlično plesno-gledališko predstavo Kralj Urban. 
Najbolj so jih navdušili ples, kostumi in barvit prostor.
 
Imeli tradicionalni slovenski zajtrk
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk poteka že od leta 
2011 z namenom osveščati učence o pomenu zajtrka in 
prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora. Kot 
vsako leto doslej smo učencem v jedilnici postregli med, 
maslo, kruh, mleko in jabolka. Učenci so, kot vsako leto, z 
velikim navdušenjem posegli po domačih dobrotah ter se 
v sklopu različnih dejavnosti v razredu osveščali o pomenu 
zajtrka, zdravega načina življenja, čebelarstva, lokalno 
pridelane hrane ipd.
 
Odšli na dan odprtih vrat OŠ Glazija
Nekaj učencev 4. in 5. razreda je na povabilo OŠ Glazije 
22. novembra 2019 odšlo na dan odprtih vrat, kjer 
so si ogledali, kako poteka dan na šoli s prilagojenim 
programom. Učenci so bili navdušeni, še posebej so jim 
bile zanimive delavnice, ki so jih pripravili njihovi učenci.
 

Izdelovali …
Učenci 4. razreda so pod mentorstvom razredničarke 
Jožice Založnik izvedli tehniška dneva, na katerih so 
preizkusili predvsem svoje ročne spretnosti. 29. novembra 
2019 so izdelali voziček na notranji pogon – avto. 
Izdelava je zahtevala veliko natančnosti in spretnosti. Vsi 
avtomobili so se na koncu udeležili razredne hitrostne 
tekme. 16. januarja 2020 so učenci izdelali vodni mlinček 
iz lesa ter peščeni filter. Navdušeni so bili nad rezultatom 
peščenega filtra, saj so ugotovili, da se je umazana voda 
popolnoma očistila.
 
Obiskali Cankarjev dom
V okviru programa delo z nadarjenimi učenci so si učenci 
pod mentorstvom Suzane Šafarič v Cankarjevem domu v 
Ljubljani ogledali razstavo »IDEJA, znanost in tehnologija 
antične Grčije«. Razstava je bila zanimiva in odlično 
vodena. Učenci so se udeležili tudi delavnice, kjer so se 
preizkusili v različnim oblikah komuniciranja, ki so veljala 
v tistem obdobju. Sprehodili so se tudi skozi praznično 
Ljubljano.
 
Imeli praznični bazar
December – mesec, ko zadišijo piškoti, se prižgejo 
praznične luči in se čas prične počasneje vrteti. 
Učenci in delavci šole smo se prepustili čarobnosti 

OŠ AB FRANKOLOVO
Tekst: Maja Lugarič, Marjana Šoš, Suzana Šafarič, Sanja Milenković, Jožica Založnik, foto: arhiv šole

Zima, čas ustvarjalnosti in druženja
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prihajajočih praznikov in kot že vrsto 
let tudi letos organizirali praznični 
bazar. Na stojnicah so bili na voljo 
različni izdelki, mavričnost ponudbe 
in čarobnost dogodka je privabila 
številne mimoidoče. Bazarja se je 
udeležilo veliko staršev, krajanov in 
delavcev šole. Bazar ima dobrodelno 
noto, zato iskrena hvala vsem, ki ste 
kakor koli pripomogli k uresničitvi 
tega dogodka.
 
Obeležili dan samostojnosti in 
enotnosti, pričakali Božička in odšli 
v kino
Leto se počasi poslavlja, pred nami je 
le še nekaj dni in polni obljub bomo 
zakorakali v novo koledarsko leto. 
Zadnji šolski dan v letu 2019 je potekal 
v prijetnem in sproščenem vzdušju. 
Učenci so se zbrali v telovadnici šole, 
kjer je potekala prireditev, na kateri smo 
obeležili dan samostojnosti in enotnosti.
Po končani prireditvi je mlajše učence 
razveselil obisk Božička, učenci od 6. 
do 9. razreda pa so odšli v kino, kjer 
so si ogledali slovenski mladinski film 
Košarkar naj bo 2.
 
Gostili regijsko tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje  
9. 1. 2020 je naša šola organizirala 
regijsko tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje. Gostili smo mentorje in 
tekmovalce iz 40 celjskih OŠ, 40 
mentorjev in 120 učencev 8. in 9. 
razreda. Med tekmovalci so bili tudi 3 
naši učenci. 
Krovna tema letošnjega  tekmovanja 
je Jaz, ti, mi vsi, njegovo tematsko 
jedro pa povzema verz Anje Štefan: 
»Le pogumno, le za mano.« Gre za 
prikaz posameznika v svetu, njegovega 
odraščanja oz. dozorevanja kot 
svojevrstne pustolovščine.
Najboljših 7 % učencev (8. in 9. 
razred) se je uvrstilo naprej na državno 
tekmovanje in med njimi sta tudi dva 
naša učenca – Anamarija Žohar in 
Dominik Brezovšek. 
 
Se udeležili BUMfesta
24. 1. 2020 so učenci od 6. do 9. razreda 
obiskali »najbolj tolkalno mesto v 
Sloveniji« in se udeležili BUMfesta v 
Žalcu. Skupina Quetsch 'n' Vibes iz 
avstrijske štajerske je tolkala povezala z 
diatonično harmoniko in dokazala, da 
je drugačnost lahko zelo simpatična in 
profesionalna.

Mozaik ustvarjalnosti in čarobnosti

Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje

        Naročila napisov po tel.: 041 611 087

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

iz Šmartnega v Rožni dolini 
vam nudi  nagrobne spomenike 

po ugodnih cenah.

Naročila po tel.: 041 428 471

15% gotovinski popust

NAGROBNI SPOMENIKI
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KOLORINA – ženska vokalna skupina, ki je v 
letu 2019 ob deseti obletnici delovanja prejela 
županovo priznanje. Sami začetki segajo v njihovo 
osnovnošolsko obdobje. Emilija Kladnik Sorčan, 
takratna profesorica glasbe na OŠ Vojnik, je ob 
zaključku šolskega leta pripravila nastop. Po nastopu 
so nekatere punce ustvarile skupinico in nadaljevale 
petje. Kasneje so se pridružila dekleta, ki so nekoč tudi 
pele v šolskem zboru. Po šestih čudovitih skupnih letih 
je v septembru 2015 Emilija Kladnik Sorčan vodenje 
vokalne skupine prepustila Janji Belej.
 
Sprva se je skupina imenovala Dekliška vokalna skupina 
KUD France Prešeren Vojnik. Ime je bilo predolgo in 
neprepoznavno. Ko so se leta 2012 začeli samostojni 
koncerti, so punce izbirale uniforme.  Ker so želele bolj 
barvite, ne klasičnih črnih uniform, je k temu prišla ideja o 
imenu skupine Kolorina.
 
Punce skupaj prepevajo že tako dolgo, da je iz dekliške nastala 
ženska vokalna skupina. Trenutno prepeva 10 članic. So kot 
ena velika družina. Razlika med najstarejšo in najmlajšo je 10 
let, vendar se, kot same pravijo, med njimi razlika ne pozna. 

Po vsakih vajah naredijo še evalvacijo kot obliko neformalnega 
druženja. 
Vaje imajo enkrat tedensko po dve uri, pred revijami in nastopi 
pa še kakšno vajo več. Vsako leto se udeležijo revij malih 
vokalnih skupin. Pred leti, ko je skupina štela več članic, so 
se udeleževale večjih vokalnih skupin v Celju. Vsako leto se 
udeležijo intenzivnih pevskih vaj. Letos so bile v Radencih. 
 
Pojejo slovenske ljudske in umetne zborovske pesmi za 
revije. Zadnja leta dodajajo več popevk, tako slovenskih 
kot tujih, da osvežijo program. Imajo zunanjega kitarista 
Jožeta Lesjaka, ki jih včasih spremlja na porokah, krstih, 
rojstnih dnevih. Vesele so vsakega povabila. Slišali so 
jih tudi izven domačega kraja. V decembru 2019 so jih 
povabili tudi v Kranj, kjer so med devetimi vokalnimi 
skupinami nastopile kot edina ženska zasedba, med 
lepšimi spomini pa jim bo zagotovo ostalo tudi petje na 
Dunaju februarja 2015. Enkrat letno naredijo svoj lastni 
koncert, na katerega se temeljito pripravijo. V lanskem letu 
so ob deseti obletnici, ki so jo obeležile 23. 11. v Vojniku, 
priredile večji koncert z bendom. Letos prirejajo kar dva. 
Njihovim angelskim glasovom bomo lahko prisluhnili 29. 
5. 2020 ob 19. uri v Vojniku. 

KOLORINA
ŠTEJE 10 LET
Tekst: Nuša Lilija, foto: arhiv  skupine 

Barvita ljubezen do petja 

Pevke in prijateljice
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V prejšnjem letu so se na kulturno umetniškem področju 
ponovno izjemno izkazali v Kulturno-umetniškem 
društvu France Prešeren. Njihovo uspešno delovanje 
na kulturnem področju kakor tudi pri spodbujanju in 
razvijanju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini ter 
s koncerti ter dramskimi igrami jim je Občina Vojnik 
podelila srebrni občinski grb za množično organizacijo 
in društvo. Priznanje so prejeli 3. oktobra 2019 na 
slavnostni podelitvi, kjer je njihov moški pevski zbor tudi 
popestril dogajanje s svojim nastopom.
 
Seveda pa Moški pevski zbor KUD France Prešeren 
predstavlja le eno od enajstih sekcij, ki delujejo znotraj 
društva pod mentorstvom strokovnih vodij. Zelo velik pečat 
je v lanskem letu naredila tudi njihova dramska skupina, ki je 
prejela Linhartove jubilejne značke Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti s področja gledališke in 
lutkovne dejavnosti. Ob podelitvi so še enkrat navdušili z 
dvema enodejankama, Oblast in Analfabet, ki sta poželi 
bučen aplavz in navdušenje. 
Poleg zgoraj omenjenih v društvu delujejo še sekcije:
- BMK (mlada dramska in instrumentalna skupina),

- 'In spiritu' (moška vokalna skupina),
- Arclinski fantje (vokalna skupina), dobitniki 

Galusove značke 2019,
- Taščice (ljudske pevke), ki so minulo leto marca 

obeležile jubilejno 10-letnico delovanja in med 
drugim prejele Galusovo značko 2019,

- Kolorina (vokalna skupina), ki je prav tako minulo 
leto, in sicer novembra, obeležila 10-letnico delovanja 
ter prav tako prejele Galusovo značko 2019,

- tehnična sekcija, ki skrbi za tehnično podporo vsem 
sekcijam.

Kot je razvidno, se lahko KUD France Prešeren Vojnik pohvali 
z dolgoletno tradicijo delovanja, ki sega v leto 1936, ko 
je bil ustanovljen moški pevski zbor, nekaj let kasneje pa 
dramska skupina. Obe sta zares intenzivno začeli delovati 
šele po letu 1945 in sta, kot je očitno, zelo dejavni še danes. 
Skozi leta se je društvo širilo in obogatilo še z drugimi 
zgoraj naštetimi sekcijami, saj se vseskozi trudijo pridobiti 
nove člane, ki pomlajujejo društvo in mu dajejo zagon ter 
vnemo za prihodnja leta. Poleg delovanja v svojem kraju 
so bili nosilec projekta 'Kultura nas povezuje', odlično pa 

Tomaž Gorenšek je dolgoletni predsednik KUD Vojnik

KUD
FRANCE PREŠEREN
Tekst: Nenad Vranešević, foto: Matjaž Jambriško

Bogato in ustvarjalno leto
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so tehnično posodobili dvorano 
kulturnega doma. V njem redno gostuje 
Srečanje malih vokalnih skupin, prav 
tako pa so njihovi gostje razna druga 
društva, ki popestrijo njihov program. 
Poleg aktivnega delovanja v Vojniku 
se pojavljajo in nastopajo po celotni 
Sloveniji, med drugim njihova dramska 
sekcija vsaki dve leti pripravi premiero, 
s katero kandidirajo na razpisu Srečanje 
gledaliških skupin Slovenije. Vendar se 

doseg KUD France Prešeren ne ustavi 
znotraj naših meja, saj so povezani 
tudi z zamejskim društvom Oder 73 – 
gledališče ob Dravi iz Pliberka v Avstriji.
Vse njihovo delo je odraz predvsem 
veselja do kulture in umetnosti, pa 
tudi požrtvovalnosti, saj za takšen 
uspeh in bogat program žrtvujejo 
veliko svojega prostega časa. Zaradi 
raznolikosti, ki jo ponujajo pod svojim 
okriljem, je težko vse opisati v enem 

prispevku, zato vas vabim, da si 
pridobite še več informacij, posebej 
o njihovih sekcijah, na njihovi spletni 
strani https://www.kud-vojnik.si/, prav 
tako pa vsaki dve leti predstavijo delo 
vseh sekcij v posebni predstavi. Ker so 
vedno v iskanju novih članov, z novimi 
idejami in svežo energijo, se vsi, ki se 
najdejo v tem opisu, lahko obrnejo na 
Tomaža Gorenška (tel. 041-660-576), 
predsednika KUD France Prešeren.

NA
G

RA
JE

NC
I V

 O
BJ

EK
TI

VU

Osrednja prireditev v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika 
je bila 6. februarja 2020 v Vojniku. 
V kulturnem programu je nastopil 
Mešani mladinski pevski zbor 
in orkester I. gimnazije Celje, 
govornica je bila Olga Kovač.

Na prireditvi so podelili priznanje za 
življenjsko delo na področju kulture v 
občini Vojnik za leto 2020, priznanje 
je prejel Anton Gregorc. Podelili so 
tudi Bronasti znak Agencije RS za 
varstvo v cestnem prometu, prejel ga 
je Slavko Jezernik. 

Anton Gregorc je Frankolovo 
zaznamoval s svojim raznovrstnim 
delovanjem na področju kulture, 
še zlasti ga vse življenje spremlja 
prepevanje v različnih oblikah in 
pevskih sestavih. 

Slavko  Jezernik je predsednik 
Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Vojnik. 
Skrbi za zagotavljanje boljše in 
varnejše prometne infrastrukture. 
Več o nagrajencih v naslednji številki 
Ogledala. 

UTRIP
KULTURE 
Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

Ob slovenskem kulturnem prazniku

Slavko Jezernik je pri svojem delu je 
zelo vztrajen in dosleden.

Anton Gregorc je človek z vizijo, ki mu je mar za razvoj kulturnega dogajanja v kraju. 
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PODJETNIKOV
Tekst: Sonja Bastl, foto: arhiv Gostilna Kolar

Gostilna Kolar – okus domače kuhinje
Fanika in Ivan Kolar sta začela pisati 
zgodbo o Gostilni Kolar v Šentjurju 
pred več kot tridesetimi leti. Od leta 
1991 deluje gostilna v Obrtniški 
ulici na Ljubečni. To je gostilna, kjer 
ohranjajo okus domače kuhinje. 
Njihovo poslanstvo je, da gost dobi 
natanko to, kar si je zaželel. Drugo 
generacijo družinskega podjetja 
vodi sin Dejan, ki je z nami delil 
nekaj svojih misli.
 
Kaj je večji izziv – neizmerna 
dinamika dela v kuhinji, kot je v 
»MasterChefu«, ali imeti dober 
kader?
(Smeh). Dobro vprašanje. Dinamika 
dela v zakulisju gostilne je v času 
malic in kosila veliko bolj intenzivna 
kot pa je prikazano v nam znanih 
oddajah MasterChef. Velikokrat gre 
za sekunde, ne minute. Komunikacija 
med zaposlenimi mora potekati 
brezhibno. Natanko se mora vedeti, 
kaj je naročeno, kdo bo kaj pripravil, 
kako in kdaj bo pripravljeno, da bodo 
gostje pri mizi prejeli natanko to, kar 
so naročili. Da gre brez presenečenj, je 
izjemno pomembno, da drug drugega 
poslušamo in se slišimo ter si zaupamo. 
Seveda je to z dobrimi sodelavci, 

uigrano ekipo, mogoče izvesti z malo 
manjšim stresom. Vsi so pomembni 
in prispevajo k temu, da so gostje v 
jedilnici zadovoljni. Veseli nas, da smo 
pred kratkim v okviru sodelovanja s 
Klubom podjetnikov in Osnovno šolo 
Vojnik gostili osmošolce, ki smo jim 
predstavili poklice v gostinstvu. Upam, 
da se kakšen le odloči in nadaljuje to 
poklicno pot. V samem izobraževanju 
se res ni veliko spremenilo, dinamika 
in nivo zahtev gostov pa nam postavlja 
vedno višje standarde. Obdržiš se 
lahko le z veliko truda v vloženo delo 
in z dobro ekipo.
 
Kakšne jedi pa vaši gostje največkrat 
izbirajo?
Navade in želje naših gostov smo 
postavili v določene okvire. Tako 
ob ponedeljkih na jedilniku ne sme 
manjkati kisla juha; sreda je dan za 
burger; četrtki so namenjeni lignjem. 
Kuharji obožujemo četrtke in pripravo 
lignjev. Zaradi tega je ob četrtkih res 
posebno vzdušje v kuhinji. Na naših 
jedilnikih je opaziti tudi nove jedi, 
saj želimo slediti vedno večjemu 
povpraševanju naših gostov po 
veganskih in manj kaloričnih jedeh. 
Tudi za tiste bolj sladkosnede imamo 

poleg zavitkov še izbor tortic. Te 
so še posebej moja strast. Igra barv 
in okusov. Igra za oči in brbončice. 
Narejene so iz vrhunskih sestavin. 
Sam bi si želel, da bi nam čas dopuščal 
več možnosti za izbiro tudi na tem 
sladkem delu. Ugotavljamo, da smo v 
zadnjih letih močni tudi na področju 
»cateringa«. Po vsej verjetnosti to 
narekuje hiter tempo življenja, zato se 
naši gostje vedno več odločajo, da jim 
mi pripravimo in uredimo prostor ter 
poskrbimo za njihovo praznovanje. Res 
si želimo, da vsak gost, ki nas obišče, 
najde nekaj zase in svoj užitek. Nam pa 
je v največje veselje, da so naši gostje 
zadovoljni in se radi vračajo. 
 
Čemu se ne bi odrekli: tradiciji ali 
strasti?
Starša sta v kuhinji postavila visoka 
merila in standarde. Te iste sta zelo 
zgodaj privzgojila mojemu mlajšemu 
bratu in meni. Tradicijo prenašamo 
že na tretjo generacijo, sedaj sicer še 
v fazi vzgoje in skozi igro. Standardi? 
Vsak dan so sveže pripravljene jedi. 
Ne poznamo zamrzovalnih skrinj. Pri 
sestavi menijev uporabljamo izključno 
sezonske sestavine. Vključujemo 
lokalne dobavitelje. Za vsak krožnik 
se resnično posebej potrudimo. Tudi 
zaradi tega se kdaj v kuhinji krešejo 
mnenja in različni pogledi, kar pa ni 
nič narobe, saj prispeva k naši osebni 
rasti in strasti do tega, kar počnemo. 
Takšni si želimo biti tudi v prihodnosti. 
Imeti zadovoljne goste ter ohranjati 
dobro ime Gostilne Kolar, ki ga 
ustvarjamo družinski člani z vsemi 
našimi sodelavci. 

Izbrani jedilniki za vsak dan v tednu
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Kovaštvo je bilo že tisočletja pomembna obrtna panoga, 
ki je doživela razcvet v srednjem veku. Vsak večji kraj 
je imel vsaj enega ali več kovačev, ki so izdelovali 
kmečko orodje in najrazličnejše kovane izdelke, od 
žebljev, podkev ipd. pa vse do kovanih delov na kmečkih 
vozovih. Žal je kovaštvo v drugi polovici 20. stoletja 
začelo izumirati, kovačnice so tu in tam ostale le še kot 
spomin na nekdaj pomembno obrt. Če je nekdaj veljal 
verz »Kovača bom vzela, bom vedno vesela«, pa žal to ne 
velja več danes. Temu je kriva ponudba cenenih kovanih 
izdelkov v trgovskih centrih, ki je izrinila nekdaj 
pomembno kovaško obrt.

V Ivenci pri Vojniku pa se je vendarle ohranila kovaška obrt, 
ki jo že vrsto let neguje 67-letni Jože Ribič. Kot osnovnošolec 
je z očetom obiskal kovača v sosednji vasi in se že takrat 
navdušil nad kovaško obrtjo. Po končani osnovni šoli, ki jo 
je obiskoval v Črešnjicah in na Frankolovem, je obiskoval 
Kovinarsko šolo v Celju in se izučil kovaških spretnosti pri 
kovaču Kiteku v Vitanju. Kot mlad kovač se je leta 1969 
zaposlil v kovaško-ključavničarski delavnici Šeško v Socki 
pri Novi Cerkvi. Znanje kovaške obrti mu je omogočilo 
služenje obveznega vojaškega roka v letih 1972/73 v 
obmejni kasarni v Tolminu, kjer je večji del vojaščine koval 
vojaške konje in ga na tisti čas spominjajo mnoge anekdote. 
Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1974 poročil z 
Ivanko iz Brdc pri Črešnjicah in sta že leto kasneje začela 

graditi hišo v Ivenci pri Vojniku. Ob hiši si je kmalu postavil 
kovačnico in je po odhodu v pokoj leta 2010 nadaljeval 
kovaške veščine v lastni kovačnici. Zaradi bogatih izkušenj, 
ki si jih je pridobil v času redne zaposlitve, in zaradi 
pomanjkanja kovačev je danes nepogrešljiv kovaški mojster, 
iskan v bližnji in daljni okolici.
Jože pa ni samo kovaški mojster, je tudi ljubitelj in imetnik 
starodobnih avtomobilov in motorjev, zato je član kar 
nekaj klubov in društev v Sloveniji. Pa da jih naštejemo vsaj 
nekaj: Fičo klub  – Velenje, Jekleni konjiček – Slovenske 
Konjice, Avto klub Clasik – Slovenska Bistrica, Kolesarsko 
društvo Vojnik, TD Vojnik, TKD Globoče itd. Kot aktiven 
član omenjenih društev se udeležuje srečanj starodobnikov 
po Sloveniji in tudi v tujini, od Avstrije, Madžarske, Češke, 
Hrvaške ipd. Rad pa se pohvali, da se mu na srečanjih 
starodobnikov pridruži tudi žena Ivanka, ki poskrbi za lep 
izgled starega Fička in FW kombija. 
V zadnjem času pa se je kovaški dejavnosti pridružila 
še bogata zbirka kmečkega orodja, ki je postavljena 
v prostoru ob vhodu v kovačnico. Gre za več kot 200 
različnih predmetov in skupin orodij, ki jih je konec 
lanskega popisala, foto dokumentirala in uredila Karmen 
Križnik, dipl. etnologinja in kult. antropologinja, predlog 
interpretacije zbirke pa je naredila interpretatorka kulturne 
dediščine Janja Sivec. Tako je nastala strokovno urejena 
zbirka kmečkega orodja, kovačnica in zbirka starodobnikov, 
ki bo že letos obogatila turistično ponudbo v naši občini.

JOŽE
RIBIČ 
Tekst in foto: Jože Žlaus 

Kovačnica "pr' Pepiju" in zbirka kmečkega orodja
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V občini Vojnik se zavedamo 
problematike vztrajnega porasta 
nastajanja plastičnih odpadkov 
in odlaganja plastičnih odpadkov 
v okolje in negativnega vpliva na 
okolje, zdravje in gospodarstvo. 

 

Z željo, da prispevamo k rešitvam, 
je župan občine Vojnik v začetku 
decembra 2019 podpisal pristopno 
izjavo k Dogovoru o spodbujanju 
zmanjšanja uporabe plastičnega 
pribora v slovenskih občinah. Dogovor 
je ukrep v okviru projekta Skupnosti 
občin Slovenije (v nadaljevanju SOS) 
Interreg Europe projekta CircE, ki se 
osredotoča na potenciale krožnega 
gospodarstva v sektorju turizem.

Občina Vojnik se je zavezala, da bo v 
okviru svojih aktivnosti organizirala 
različne oblike javnih ali internih 
prireditev in sestankov, kjer se ne bo 
nudilo plastičnega pribora za enkratno 
uporabo (plastična slamica, plastični 
krožnik, plastični lonček ali plastični 
jedilni pribor). Nadomestni izdelki za 
serviranje in zaužitje jedi in pijač so:

– slamice, ki niso iz plastičnih 
materialov in ne nujno za enkratno 
uporabo (npr. papirnate in 
povoščene, steklene, kovinske); 

– krožniki, ki niso iz plastičnih, temveč 
iz drugih vrst materialov (npr. 
kartonasti, kovinski ali iz drugih 
materialov); 

– lončki, ki niso iz plastičnih, temveč 
iz drugih vrst materialov (npr. iz 
papirja, kartona); 

– jedilni pribor, ki ni iz plastičnih, 
temveč iz drugih vrst materialov (npr. 
iz lesa). 

Prav tako se bomo tudi v prihodnje 
izogibali plastenk, saj smo že v 
preteklosti praviloma uporabljali 

vodo iz pipe, postreženo iz vrča in v 
kozarcih, s čimer smo kazali skrb za 
okolje in podnebno ozaveščenost. 
Uporabljali bomo pijačo v okolju 
prijazni trajnostni embalaži, ki ni iz 
plastike za enkratno uporabo. 

Za ozaveščanje in spodbudo k 
manjši uporabi plastike in s tem k 
varovanju okolja in prehodu v krožno 
gospodarstvo je treba začeti pri sebi in 
s svojimi ravnanji dati zgled.

S tem ukrepom želimo spodbuditi tudi 
gospodarski sektor k eko-inovacijam, 
napredku v smeri trajnostnega razvoja, 
z zmanjševanjem vplivov na okolje in k 
učinkovitejši in odgovornejši rabi virov 
ter s tem pospešen prehod v krožno 
gospodarstvo. Z omejevanjem uporabe 
plastike za enkratno uporabo se odpira 
priložnost za razvoj novih materialov 
na osnovi obnovljivih in naravnih 
virov, razvoj okolju prijaznih izdelkov, 
storitev, procesov in poslovnih 
modelov, oblikovanja procesov in 
izdelkov za ponovno uporabo in 
recikliranje, ravnanja z odpadki.

Občina Vojnik želi s svojimi ravnanji 
prispevati k povečanju osveščanja o 
resnosti problematike in posledicah 
prekomerne uporabe plastičnih 
izdelkov za enkratno uporabo tudi 
pri drugih organizatorjih dogodkov, 
prireditev in sestankov (zavodi, 
podjetja, organizacije, društva) 
in tudi pri občankah in občanih v 
gospodinjstvih. SOS je pripravila 
tudi obrazec za prijavo dobre prakse, 
ki je namenjena medobčinski 
delitvi. Obrazec pošljite na info@
skupnostobcin.si in na spletni strani 
SOS bodo objavljeni seznami dobrih 
praks. 

SOS in Ministrstvo za okolje in prostor 
bosta vsaj enkrat letno za občine, 
ki so pristopile k temu dogovoru, 
objavila novico ali članek v različnih 
medijih, s poudarkom na dobri praksi 
in prispevku k ciljem zmanjšanja 
potrošnje plastičnega pribora.  

Vir: https://skupnostobcin.si/novica/
poziv-obcinam-k-podpisu-sporazuma-
za-organizacijo-dogodkov-brez-
plastike-za-enkratno-uporabo/

KROŽNO 
GOSPODARSTVO
Tekst: mag. Mojca Skale

Občina Vojnik brez plastike? 
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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.

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).

Organizatorji dogodkov si pridržujejo pravico do 
sprememb.

6 

18.00

LITERARNO-GLASBENI VEČER: 
SLOVENSKE PESNICE SLOVENSKIM 
MATERAM, Dom sv. Jerneja v 
Vojniku, Katoliško-kulturno društvo 
Ivan Šopar

8 

9.00

ZIMSKA OUTDOOR REKREACIJA 
– GAMS SAFARI, zbirališče pred 
gasilskim domom v Socki, Športno 
društvo Socka

17 

17.00
DELAVNICA ZA DRUŠTVA, Kulturni 
center Vojnik, Občina Vojnik

19 

18.00

TURNIR V ŠNOPSU, dvorana PGD 
Nova Cerkev, Prostovoljno gasilsko 
društvo Nova Cerkev

21 

5.00

JUTRANJI POHOD NA ŠPIČASTI 
VRH, zbirališče pri Pristovškovem 
križu nad Tomažaki, Turistično 
društvo Frankolovo

22 

17.00

KONCERT V SPOMIN NA FRANCIJA 
ZEMETA: “NAJLEPŠE JE DOMA”, 
Športna dvorana Vojnik, Ansambel 
Zeme

25 
12.00–17.00

REPAIR CAFE – PREDSTAVITEV 
2SO KROG, Kamrica Vojnik, Kamrica, 
medgeneracijski center Vojnik

26 
18.00

PREDAVANJE: NOVOSTI NA 
PODROČJU FFS, Kulturni dom 
Vojnik, Vinogradniško-vinarsko 
društvo Vojnik

28 
8.00

OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA, 
zbirališča pred občino in KS, Občina 
Vojnik in krajevne skupnosti

28 

18.00

POSTNI TRADICIONALNI KONCERT 
STABAT MATER, Dom sv. Jerneja v 
Vojniku, Katoliško-kulturno društvo 
Ivan Šopar

1
18.00

RAZSTAVA Z NASLOVOM 
“PISANICE TAKO IN DRUGAČE”, 
Knjižnica Vojnik, Knjižnica Vojnik in 
Turistično kulturno društvo Globoče

8
17.00

DELAVNICA ZA OTROKE: 
IZDELOVANJE PISANIC V GRAFIČNI 
TEHNIKI, v Knjižnici Vojnik, Knjižnica 
Vojnik in Jože Žlaus

13 

15.00

POHOD PO TONČKOVI POTI, 
zbirališče pri OŠ A. B. Frankolovo, 
Turistično društvo Frankolovo

14 

17.00

ZBIRANJE VZORCEV SALAM ZA 
OCENJEVANJE, društvena klet, 
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

18 

19.00

LETNI KONCERT NARODNIH IN 
UMETNIH PESMI, Kulturni dom 
Vojnik, Moški pevski zbor KUD France 
Prešeren Vojnik

19 
14.00

CVETLIČNI SEJEM, park pri graščini 
na Frankolovem, Turistično društvo 
Frankolovo

19 

18.00

KONCERT OB 40-LETNICI 
GLASBENEGA DELOVANJA BRIGITE 
PETRE, telovadnica POŠ Nova Cerkev, 
Brigita Petre

20 

17.00

ZBIRANJE VZORCEV VIN ZA 
OCENJEVANJE, društvena klet, 
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

21 

14.00

OCENJEVANJE VIN LETNIKA 2019, 
Kulturni dom Vojnik Vinogradniško-
vinarsko društvo Vojnik

26 
8.00

TRADICIONALNI POHOD NA 
KUNIGUNDO, zbirališče pri mostu 
čez Hudinjo, Planinsko društvo Vojnik

29
12.00–17.00

IZDELAVA E-NAKITA, Kamrica 
Vojnik, Kamrica, medgeneracijski 
center Vojnik

V sodelovanju z Občino Vojnik Ljudska univerza 
Celje nudi BREZPLAČNO SVETOVANJE 
Brezplačno svetovanje za izobraževanje in usposabljanje 
odraslih bo odslej na razpolago tudi v Vojniku. Vsak 
torek od 16.00 do 18.00 bo v prostorih Občine Vojnik 
po predhodnem dogovoru na razpolago svetovalec, ki 
vam bo pomagal reševati dileme glede možnosti vašega 
izobraževanja in usposabljanja, pomagal pri odločitvah 
za izobraževanje ali usposabljanje, posredoval vam bo 
informacije, ki jih potrebujete v ta namen, in podobno. 
Vse, kar morate narediti, je, da pokličete na tel. št. 03 
428 67 61, GSM 041 242 243 ali napišete elektronsko 
sporočilo na stanislav.zlof@lu-celje.si, da se s 
svetovalcem dogovorite za točen termin svetovanja. 



Minilo je že več kot osemsto let (prva omemba je iz leta 
1213), odkar se začenja zgodba gradu Lemberg. To grajsko 
zgodbo, ki se odvija na skalnatem pomolu nad dolino 
Dobrnice, sestavljajo vzponi in padci, zidanje, prezidavanje 
ter tudi propadanje. Opraviti imamo z enim od redkih še 
ohranjenih gradov na slovenskem ozemlju.  
Grad Lemberg je bil leta 1945 skupaj s skoraj 1000 ha 
obsežnim posestvom odvzet družini Galle, skupaj z opremo 
(okoli 2000 kosov umetnin, pohištva, orožja, glasbil, 
preprog ...), ki jo  je takratna oblast odpeljala v federalni 
zbirni center v Celje, celotni grajski kompleks pa prepustila 
neprimerni rabi in propadanju. 
Franci Zidar: “Ko smo leta 2007 kupili grad in grajski hrib, 
je bilo skupaj z državo in lokalno skupnostjo dogovorjeno, 
da grad Lemberg ohranimo, in to tako, da odpravimo 
razkorak med strokovno opredelitvijo, da je spomeniški 
kompleks gradu zaradi svoje enkratnosti, mnogih 
izjemnosti in reprezentativnosti zelo pomembna sestavina 
slovenske kulturne dediščine in med stanjem velike 
ogroženosti spomenika kot takega in prebivalcev okrog 
njega. To bi dosegli s postavitvijo koncepta aktivnega 
varstva, pripravo in izvedbo projekta celovite prenove 
in revitalizacije. Želja je, da se sanirajo, rekonstruirajo in 
predstavijo ključne spomeniške sestavine gradu z novimi 
vsebinami in dejavnostmi v obnovljenih prostorih. Na 

ta način bi se oblikovalo novo kulturno, izobraževalno, 
turistično in poslovno središča z vrhunskimi ter mikavnimi 
in konkurenčnimi produkti ter s storitvami na lokalni, 
pokrajinski, nacionalni in mednarodni ravni. 
To, da obnavljam grad, delam rad. Ko sem se lotil obnove, 
sem sicer pričakoval, da bo država izkoristila mojo 
pripravljenost za delo, strokovno znanje in praktične 
izkušnje in bo z bistveno manjšim vložkom, kot če bi 
se tega lotila sama, zagotovila zanamcem ohranitev 
čudovitega objekta kulturne dediščine. Grad je, glede na 
naše spoznavne možnosti, skoraj večen, jaz pa nisem, in 
če do tega spoznanja ne bo prišlo kmalu, bo za marsikaj 
prepozno. Žal mi je za tisto, česar kot »graščak« ne bom 
mogel narediti, ne pa za to, kar mi je in mi še bo uspelo.” 
Ugledna slovenska kastelologa dr. Ivan Stopar in dr. Igor 
Sapač sta o podobi in pomenu gradu Lemberg zapisala: 
"Grad Lemberg ima s svojimi slikovito razgibanimi 
stavbnimi masami izjemen pomen v krajinski sliki širšega 
prostora. Z obsežnimi gradbenimi posegi v času renesanse 
(16. st.) je grad Lemberg dobil edinstveno podobo 
na srednjeveški  romanski obrambni tlorisni zasnovi 
renesančne plemiške rezidence. Renesančne arhitekturne 
sestavine, še posebej vhodni povezovalni arkadni hodnik, 
se uvrščajo med najdragocenejše primere tovrstne profane 
arhitekture na Slovenskem."

Opustiti 
ali 

obnoviti 
Povzela: Klara Podergajs

Opremljena sobana v prvem nadstropju severnega 
trakta gradu Lemberg pred letom 1945

Pogled na severovzhodni del grajskega kompleksa  
(C. Reichert ; 19. stol.)

Grad Lemberg na upodobitvi Georga Matthausa Vischerja iz okoli leta1681


