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KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
petka, 19. avgusta  2022,
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 138. številke bo v četrtek,
22. septembra 2022.

Članke, prejete po 19. avgustu 2022, 
bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov in spremembe 
naslovov in izbora fotografij po 
lastni presoji. Za vsebino in točnost 
podatkov odgovarja avtor prispevka.  

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

Odgovorna urednica:
Lea Sreš 

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

Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Nives Kotnik

Trženje oglasov:
Nives Kotnik

Jezikovni pregled: 
Andreja Kukovič

Naslovna fotografija:
Utrinek iz 28. gasilske maše ob godu 

sv. Florjana, zavetnika gasilcev.

Fotografija:
Matjaž Jambriško 

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

Tisk:
 GRAFIKA GRACER d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

Čas, da ustavimo konje 
Prišlo je poletje, rekli boste, nič posebnega. Morda pa je prav tole 
poletje čas, da se malo ustavimo in poskrbimo zase. Skozi vse leto smo 
vpeti v vsakodnevne obveznosti. Služba, družina, stanovanje, družbeno 
delo, kmetija in delo na njej, stalna skrb za otroke ali pomoči potrebne 
so obveznosti, ki so postale naša rutina. Čas teče vedno hitreje, vedno 
od nas nekdo nekaj pričakuje in te obveznosti nas obremenjujejo. 
Morda pa je prav tole poletje čas, ko bomo lahko poskrbeli zase, 
odložili nekatere stvari na stran in spoznali, da smo si natovorili preveč 
»prtljage«, ki nas bremeni. Ni vse v materialnem blagostanju. Kaj 
pomeni nagrmadeno bogastvo, življenje v zlati kletki, ko spoznamo, 
da nimamo več pravih prijateljev, ko z leti ostajamo sami, ker so 
srečni ljudje poiskali svojo druščino in živijo polno življenje!? Tudi na 
področju osebne sreče mnogokrat velja, da je manj več.

Morda je to poletje res čas, da si vzamemo čas zase, čas za oddih, 
malo bolj poskrbimo za zdravje, rekreacijo in za druženje z ljudmi, 
ki jih že dolgo nismo videli. Če odlašamo predolgo, se zgodi, da se 
z njimi nikoli več ne srečamo, ker umrejo. Ni pomembno, kje bomo 
iskali svoj mir, pomembno je, da bomo med tistimi, med katerimi smo 
sprejeti in se počutimo dobro. Živimo na podeželju, naše okolje je 
lepo in še dokaj neonesnaženo. Tudi z malo denarja lahko obiščemo 
lepe kraje, najdemo kotičke in dogodke, ki nam bodo osmislili izlet, 
spomini pa nam bodo ostali vse življenje. Vse, prav vse, je v dobri 
družbi, naši skromnosti in dobri volji. 

Ogledalo 137 prinaša mnogo novega. Predstavljamo vam občinske 
pridobitve v letu 2021. Videli boste, da se mozaik projektov po naših 
krajih sestavlja, Občina Vojnik skrbi za boljše pogoje življenja po 
vseh krajevnih skupnostih. Načrtno delo in soudeležba krajanov sta 
pripeljala asfalt ali vodo že do marsikaterega doma. Objavljamo javne 
razpise in objave, preberite, morda najdete kaj zase. Dobro počutje 
občanov ne omogočajo samo infrastruktura, kanalizacija, okolje. 
Kakovostno življenje v občini pomeni tudi varnost, dobre medsebojne 
odnose, solidarnost, vedenje, da ob nesreči nisi sam. Pretekla pomlad 
je postavila na preizkušnjo vse nas in izkazali smo se dobro. Za dobro 
počutje je pomembno delovanje društev, ki organizirajo prireditve v 
posameznih krajih, združujejo ljudi in nas bogatijo. Vesela sem, da 
se vedno več društev vrača na čas pred krizo. Predstavljamo njihovo 
delovanje in akcije. V tem času so praznovali v KS Frankolovo in KS 
Vojnik. V obeh krajih je bilo slovesno, sveti KS so tudi letos opazili 
delo ljudi, ki so izstopali. Julija bo praznovala tudi KS Nova Cerkev. 
Junija se končuje šolsko leto, predstavljamo najuspešnejše devetošolce 
iz OŠ Anton Bezenšek Frankolovo in OŠ Vojnik. Prav vsem šolarjem in 
učiteljem želim lepe počitnice.

Tako, veselo v poletne dni. Poskrbite, da bo lepo vam in ljudem okoli 
vas. Veliko optimizma in dobre volje naj vas popeljeta v jesen, ko se 
spet srečamo. Vabim vas k spremljanju www.mojaobcina.si/vojnik, 
tam najdete vsa pomembna obvestila, novice. Če želite, pošljite tudi 
vašo zgodbo, ki bi jo želeli deliti z drugimi.

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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Mostovi so pomembni, zato se vsako leto lotimo obnove 
in posodobitve vsaj enega. Omogočajo prometne 
tokove in fizično premagovanje ovir. Vsaj toliko ali še 
bolj pa so pomembni mostovi med ljudmi. Omogočajo 
pogovor, boljše rezultate dela in predvsem boljše osebno 
počutje. Če k temu dodamo medsebojno spoštovanje, 
sem prepričan, da s tem gradimo boljše življenje za vse. 
Priložnost za to imamo vsi.

Seveda smo pri investicijah dejavni tudi na drugih 
področjih. Zelo pomembno je izvajanje projekta 
izgradnja kanalizacije v Vojniku, ki je sofinanciran s 
sredstvi Evropske unije. V povezavi s tem projektom 
smo na Cesti talcev izgradili manjkajočo fekalno 
kanalizacijo. Ker smo se odločili za posodobitev celotne 
ulice, smo iz proračuna dodali sredstva za širitev ulice, 
ureditev nove javne razsvetljave, skupaj z Elektrom 
Celje polagamo v kanale tudi novo nizkonapetostno 
omrežje in urejamo telekomunikacijsko mrežo. Prav 
tako je bilo nujno urediti odvodnjavanje ceste za 
meteorno vodo. Projekt je zelo zahteven. Najprej je 
del razpisa za sredstva Evropske unije, ki jih izvajamo 
v sodelovanju z Mestno občino Celje in Občino Štore. 
Izbrani izvajalec je podjetje VOC. Potem smo na javnem 
razpisu za prvo fazo širitve izbrali izvajalca Peor. Ves 
čas smo dela izvajali brez popolne zapore ceste, da 
bi stanovalci lahko imeli dostop do domov. Zaradi 
nastalih razmer na trgu so se pojavljale težave z dobavo 
materiala in rastjo cen. Vmes je bila zima. Vse to se kaže 
v daljšem času, ki je potreben za dokončanje del. Dela v 
prvi fazi so zdaj končana, nadaljevali jih bomo v drugi 
fazi v smeri proti centru Vojnika. Razpis je bil izveden, 

izbran izvajalec pa je podjetje Kittak. Zahvaljujem 
se vsem, ki ste z razumevanjem sprejeli dela, saj jih 
izvajamo za to, da končno uredimo prepotrebno 
obnovo, na kar ste me pred leti sami opozorili. Dela 
tečejo tudi na drugih delih občine. V teku je asfaltiranje 
makadamskih cest po planu krajevnih skupnosti. Prav 
tako so se začele obnove načrtovanih odsekov javnih 
poti in lokalnih cest. V Razdelju se junija začne graditi 
fekalna kanalizacija, za kar bo poskrbelo podjetje Peor. 
Uspelo nam je pridobiti sredstva MOP za sanacijo dveh 
plazov. Plaz v Želčah bo izvajalo podjetje Novita, plaz na 
lokalni cesti v Razgor pa podjetje Peor. Začeli smo tudi 
dela na preteči nevarnosti plazu v Lembergu.

S podjetjem Sonce energija je podpisana pogodba za 
izgradnjo sončne elektrarne na strehi večnamenske 
dvorane v Vojniku, ki bo nameščena v jesenskem času. 
V vrtcu Mavrica, enota Frankolovo, podjetje Remont 
ureja mansardo, kjer bosta dve novi igralnici za naše 
najmlajše. Vesel sem, da bomo imeli septembra eno 
skupino otrok v vrtcu več kot lani. Hkrati pa sem vesel, 
da je svet zavoda imenoval novo ravnateljico vrtca 
Mavrica, gospo Martino Ošlak, ki je bila tudi do zdaj 
zaposlena v vrtcu. Njej in celotnemu kolektivu želim 
uspešno delo predvsem za dobrobit naših najmlajših 
občanov.

Nastale razmere z vojno v Ukrajini in rastjo cen 
energije, hrane ter cen storitev tudi v naši občini 
poglabljajo stiske najbolj ranljivih. Zato se zahvaljujem 
vsem prostovoljcem humanitarnih organizacij, KORK in 
župnijskih Karitas za njihovo nesebično delo. S ponosom 

Nič od vsega, kar človek v življenjskem zagonu postavlja in 
gradi, ni v mojih očeh vrednejše od mostov. Pomembnejši 
so kot hiše, ker so bolj splošno uporabni. Last vsakogar, do 
vsakogar enaki, koristni, vedno postavljeni smiselno, so na 
kraju, kjer je največ človeških potreb. Trajnejši so kot druge 
gradnje in ne služijo ničemur, kar je skrito in zlo.  

     (Ivo Andrić, Nobelov nagrajenec za   
     književnost 1961, za roman Most na Drini)     



5

ugotavljam tudi, da program Prostofer odlično živi in 
daje dobre rezultate. Ker imamo pri nas nastanjene 
tudi begunce iz Ukrajine, smo se na občinskem svetu 
dogovorili, da za pomoč pri reševanju nujnih potreb, ki 
jih ne pokrije država, namenimo 5000 EUR. Za sredstva 
lahko zaprosijo KORK in Karitas konkretno, glede na 
potrebo. V organizaciji požrtvovalne krajanke Ane 
Grudnik imamo organizirano učenje slovenskega jezika 
za begunce iz Ukrajine, ki je zelo dobro obiskano. Prav 
tako imamo vključenih več ukrajinskih otrok v naši 
osnovni šoli in vrtcu. 

V tem času so se izkazali tudi člani naših gasilskih 
društev. Imeli smo kar nekaj požarov, kjer so zopet 
dokazali svojo dobro usposobljenost in veliko 
požrtvovalnost. Hvala vsakomur. Ker pa je prišlo do 
večjih poškodb opreme, so svetniki na njihov predlog 
iz proračuna za leto 2023 v to leto prerazporedili 
26.000 EUR, namenjenih za nakup zaščitnih oblek. 
Verjamem, da smo jim tako olajšali nabavo in jim s tem 
izkazali zahvalo. Glede na pričakovane rasti cen pa sem 
prepričan, da smo ravnali tudi racionalno.

Poleti praznujejo krajevni praznik vse tri naše krajevne 
skupnosti. Pripravili so številne prireditve in dogodke, 
ki nas zopet vračajo v normalno življenje po času 
epidemije koronavirusa, ki upam, da je za vedno minila. 
Iskrene čestitke ob prazniku, hvala članom svetov 

krajevnih skupnosti in njihovim predsednikom za 
dobro delo. Vas pa vabim, da se udeležite pripravljenih 
dogodkov. V juniju se končuje tudi šolsko leto za učence 
naših osnovnih šol. Tudi oni so bili »žrtve korona časa«, 
pa vendar so se uspešno prebili do konca šolskega 
leta. Vsem želim prijetne počitnice. Devetošolcem pa 
uspešen in čim manj stresen prehod v srednje šole. Ko se 
udeležim zaključne valete, se vedno znova prepričam, 
da imamo dobro in zdravo mladino. Zato se nam za 
prihodnost občine ni potrebno bati.

Objavljena je večina razpisov za različna sofinanciranja 
v tem letu. Vabim vas, da jih preberete in se nanje 
prijavite. Posebej naj opozorim na razpis za pomoč 
mladim pri reševanju prvega stanovanjskega problema. 
Razpis je novost in prepričan sem, da bo v pomoč 
mladim na poti v osamosvajanje.

Začenja se počitniški čas. Prijetno in varno 
dopustovanje, naberite si svežih moči in energije, ki nas 
bo jeseni popeljala do novih uspehov. In ne pozabimo, v 
slogi sta moč in napredek.

Branko Petre, 
 vaš župan
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Vsem občankam in občanom čestitam ob 25. juniju – dnevu državnosti. Na ta dan je pred 31. leti Skupščina 
Republike Slovenije sprejela Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino o samostojnosti 
in neodvisnosti Slovenije.

Dan državnosti je praznik vseh državljank in državljanov Republike Slovenije in prav je, da ga praznujemo 
ponosno. V naši zgodovini so predniki že velikokrat dokazali, da zmorejo v težkih razmerah stopiti skupaj, 
izkazovati pokončno držo in ponos. Ta enotnost nas je pripeljala do lastne države – samostojne Slovenije. 

Ni potrebno, da smo enaki; vedno bodo med nami različna mnenja in pogledi. To nas celo bogati. Lahko pa 
se poenotimo v tem, da svojo državo gradimo naprej na temeljih miru, krščanskih vrednot, lastne kulture, 
blaginje, svobode, varnosti, trajnostnega gospodarskega razvoja in predvsem na medsebojnem spoštovanju. 
Vedno je lahko najti skupno pot, če se jo le zares in vztrajno išče.

Spoštovani, iskrene čestitke ob dnevu državnosti. 

Branko Petre – župan občine Vojnik
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V telovadnici smo odstranili del stene, kjer so bili pritrjeni 
letveniki. Zamenjali smo določene obloge in prepleskali 
nekatere dele prostora. Telovadnica je s sodobnim športnim 
tlakom pridobila tudi talno ogrevanje. Vrednost celotne 
investicije v letih 2020 in 2021 je bila 77.046,00 EUR, od 
tega je bil vložek Občine Vojnik 54.266 EUR, iz zavarovalne 
odškodnine zaradi izlitja vode smo črpali 22.780,00 EUR, 
2.085 EUR pa je prispeval EKO sklad.

14.265,00
Odhodki  2021 – EUR

2

Rekonstrukcija 
telovadnice 
Frankolovo

Vrtec Frankolovo je zgrajen kot dozidava na zahodnem delu 
stavbe OŠ A. B. Frankolovo. Zgradili smo štiri oddelčne 
igralnice, športno igralnico, kuhinjo za OŠ in vrtec, 
pripadajoče tehnične prostore ter uredili zunanje površine. 
Skupna vrednost večletne investicije je 2.885.434 EUR. 
Nepovratno sofinanciranje:  148.922 (2019) in 227.386 EUR 
(2020) - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo); 
508.453 EUR (2021) - EKO sklad; 1.103.388 EUR (2022) - 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Uporabno 
dovoljenje smo pridobili aprila 2021.

884.486,00
Odhodki  2021 – EUR

1

Izgradnja vrtca 
Frankolovo

Leto 2021 je bilo glede izvedenih 
investicij v naši občini zelo uspešno. 
Še posebej sem na to ponosen, ker je 
bilo leto zaznamovano z omejitvami 
zaradi virusa Covid-19, kar je imelo 
močan vpliv tudi na delo izvajalcev. 
Največji dosežek je vsekakor zaključek 
gradnje novega vrtca na Frankolovem 
in predaja v uporabo. Vesel sem, 
da so oddelki zasedeni in smo že 
začeli urejati dve dodatni igralnici v 
mansardi. Nova kuhinja in ogrevanje 
dajeta odlične rezultate, telovadnica 
pa je na novo zaživela in je končno tudi 
»topla«. Veseli smo bili tudi uspešne 
prijave na razpis za sofinanciranje 
vrtca pri Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport, kjer smo pridobili več 
kot milijon nepovratnih sredstev. 
Nakup objekta »Sokolski dom« in 
zemljišča okoli njega se je prav tako 
pokazal za odlično odločitev in s 
predajo v uporabo društvu Postani fit v 
popolnosti živijo vse vsebine. Letos pa 
bomo zaključili še ureditev otroškega 
igrišča. 

Pločniki so razvojna prioriteta in uspelo 
nam je urediti odsek proti Gmajni ter v 
Novi Cerkvi urediti ozko grlo na začetku 
ceste v Novake. 
Pomembna pridobitev sta tudi dva 
nova sodobna mostova in sicer preko 
Hudinje v Kaplji in čez Rovški potok v 
Jankovi. Urejanje cest je bilo izvedeno 
po planu, ki jih pripravijo sveti KS. 
Izpostaviti je potrebno ureditev 
Keršove ulice z rondojem in sanacijo 
Arclinske ceste ter začetek urejanja 
Ceste talcev. Pri slednji je treba 
upoštevati, da se izvajajo sočasno dela 
iz dveh ločenih projektov. Kanalizacija 
projekt financiran iz sredstev EU, 
širitev in posodobitev ulice pa projekt 
financiran iz proračuna občine. Res 
je, da dela trajajo nekoliko dlje vendar 
se celovito izvaja urejanje tudi vse 
komunalne infrastrukture in nova 
javna razsvetljava ter v sodelovanju 
z elektrom tudi nameščanje elektro 
vodnikov v zemljo. Enako velja za 
TK kable. Zato je potrebno malo več 
strpnosti in potrpljenja. 

Gradnja kanalizacije je končno stekla v 
Vojniku in je sofinancirana iz sredstev 
EU. Gradili pa smo tudi prvo fazo 
fekalne kanalizacije Nova Cerkev – 
Razdelj in drugo fazo v Dolu pod Gojko 
na Frankolovem. Vodovodno omrežje 
smo razširili v Trnovlje pri Socki in po 
dolgih letih se tudi v Hrastniku veselijo 
kvalitetne pitne vode. 

Tudi pri področju sanacij plazov smo 
uspešno zaključili dela na plazu v Malih 
Dolah Pri Jošt. S  sofinanciranjem nam 
je pomagalo Ministrstvo za okolje in 
prostor. 

Po nekaj letih vlaganj smo zaključili 
tudi urejanje mrliške vežice in njene 
okolice v Vojniku. Ker smo bili uspešni 
pri pridobivanju dodatnih sredstev smo 
lahko izvajali tudi vse obvezne naloge 
občine vezane na druga področja, 
predvsem družbene dejavnosti. 

Sloga, medsebojno spoštovanje in 
sodelovanje so temelji uspešnega dela 
tudi za prihodnost.

Vaš župan Branko Petre

INVESTICIJE 
IN DOSEŽKI V LETU 2021
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V Vrtcu Mavrica Vojnik z enotami smo sredstva porabili 
za odplačilo leasinga za kombinirano vozilo, nakup 
registratorja delovnega časa na enoti Frankolovo, nakup 
prenosnih računalnikov ter za dodatno opremo za kuhinjo 
in igralnice.

12.000,00
Odhodki  2021 – EUR

4

Investicijsko vzdrževanje 
Vrtca Mavrica Vojnik 

V OŠ A. B. Frankolovo so porabili sredstva v višini 32.400 
EUR predvsem za  opremo šolske kuhinje, pohištvo, 
dvodelna glavna vrata pri novem vhodu, fotokopirni stroj 
in vrtalnik. 
OŠ Vojnik s podružnicami  je porabila sredstva v višini 
40.000 EUR predvsem za opremo, slikopleskarska dela, 
menjavo žaluzij, menjavo tlaka, nakup stroja za čiščenje ter 
dokup igral. 

72.400,00
Odhodki  2021 – EUR

3

Investicijsko 
vzdrževanje 
prostorov in oprema 
osnovnih šol

V knjižnici Vojnik smo sredstva porabili za zamenjavo LED 
luči in pisarniške stole 2.681 EUR, v Kulturnem domu 
Vojnik pa 1.790 EUR za stole v dvorani in posnetek stanja na 
Čufarjevi ulici 1 za potrebe kulturne dejavnosti.

4.471,00
Odhodki  2021 – EUR

6

Investicije v knjižnico 
Vojnik in Kulturni 
dom Vojnik 

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 11.464 EUR: 
delna obnova Sokolskega doma v Vojniku (nova vrata, tla 
v fitnesu, polaganje keramike) ter nakup košarkarskega 
koša za igrišče pri gasilskem domu Lemberg.  Oprema za 
telovadnico OŠ Vojnik 2.282 EUR: naprava za čiščenje 
zraka, monitor ter plošče za plezalno steno. Investicijsko 
vzdrževanje Skakalnega centra Vizore 7.999 EUR ter 
sredstva za Planinski dom Vojnik 1.776 EUR.  Uredili smo 
otroško igrišče in spremljevalne površine z urbano opremo 
pri Sokolskem domu v Vojniku (29.463 EUR).

52.984,00
Odhodki  2021 – EUR

5

Investicijsko 
vzdrževanje športnih 
objektov in nakup 
opreme 

Znesek 26.219 EUR smo v Vojniku porabili za obnovo dveh 
kopalnic na Celjski cesti 19 in eno kopalnico na Celjski 
cesti 10, za zamenjavo stavbnega pohištva stanovanja na 
Prušnikovi ulici 23 ter za manjša vzdrževalna dela.
Iz sredstev rezervnega sklada smo porabili 3.164 EUR za 
vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah: Celjska 
cesta 19 - popravilo vhodnih vrat ter za druga manjša 
popravila.  

29.383,00
Odhodki  2021 – EUR

8

Vzdrževanje in obnova 
javnih najemnih 
stanovanj in poslovnih 
prostorov ter skupnih 
delov in naprav

Obnovili smo slamnato streho na kašči, pridobili 
arhitekturne posnetke stanja in očistili okolico objektov. 
Vsa dela so bila izvedena skladno s kulturno-varstvenimi 
pogoji. Projekt je v višini 7.713 EUR sofinanciralo 
Ministrstvo za kulturo. 

23.052,00
Odhodki  2021 – EUR

7

Obnova kulturnega 
spomenika Borko v 
Polžah

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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Sredstva smo porabili za idejno projektno dokumentacijo. 
Namen projekta je varovanje kulturne dediščine, oživitev 
poslovnih prostorov ter ureditev talnih površin in 
komunalne infrastrukture. Projekt se bo izvajal skupaj z 
Ministrstvom za infrastrukturo in javnim podjetjem VO-KA 
Celje, seveda z upoštevanjem pogojev Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine.

9.394,00
Odhodki  2021 – EUR

10

Ureditev trškega 
jedra Vojnik

Na pokopališču Vojnik smo namenili sredstva v višini 22.440 
EUR za ureditev okolice: postavili smo ograjo ekološkega 
otoka pri poslovilni vežici, kupili plastični zabojnik za 
sveče ter razširili prostor za žarne grobove in za postavitev 
fontane. Za pokopališče Nova Cerkev smo namenili 
sredstva v višini 5.628 EUR za obnovo javne razsvetljave. 
Na pokopališču Frankolovo smo sredstva v višini 500 EUR 
porabili za urejanje poti.

28.568,00 
Odhodki  2021 – EUR

9

Pokopališča in 
poslovilne vežice

Kupili smo osebno vozilo za Skupno občinsko upravo: za 
medobčinsko inšpekcijo in urejanje prometa, ki opravljata 
naloge za osem občin. Od drugih občin smo prejeli vračilo 
v višini 12.831 EUR.

14.920,00
Odhodki  2021 – EUR

12

Nakup avtomobila

Leta 2020 smo uredili hidrosanacijo temelja ter spodnjega 
dela objekta –  odvodnjavanje meteornih voda in obnovili 
fasado. Pripravili smo projekt obnove kletnih prostorov, 
delno izvedli gradbena in obrtniška dela, strojne in elektro 
inštalacije ter mizarska dela. Projekt smo končali leta 2021: 
uredili smo pisarniške in tehnične prostore (KO Rdeči križ, 
hišnik, sejna soba, prostor za fotografa).  Celotna investicija 
je bila vredna 41.821 EUR. 

12.197,00
Odhodki  2021 – EUR

11

Ureditev kletnih 
prostorov na občinski 
upravni stavbi

Projekt se nanaša na spremembe in dopolnitve v novembru 2016 
sprejetega OPN. Občina obravnava pobude za spremembe OPN, 
prejete do maja 2019 za območje celotne občine. Predvidena je 
sprememba kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča 
in obratno ter uskladitve z dejanskim stanjem. Zaradi bistveno 
povečanega prometa in gradnje ob regionalni cesti R2-430 
Višnja vas – Celje načrtujemo tudi umeščanje obvoznice za 
napajanje obrtnih con ob cesti. Leta 2021 smo tako poravnali 
obveznosti za izdelavo analiz in razvojnih pobud.

12.170,00
Odhodki  2021 – EUR

14

Priprava 
Občinskega 
prostorskega 
načrta (OPN 3)

V občinski upravi smo kupili pisarniško opremo za kletne 
prostore, pisarniške stole, računalniško opremo (prenosni 
računalnik, monitorji, tiskalnik, licenca za elektronske 
podpise) ter drugo tehniško opremo (LED televizorja ter 
drogovi za zastave) v vrednosti 16.404 EUR.  V Skupni 
občinski upravi smo porabili sredstva za računalniško in 
pisarniško opremo v višini 5.056 EUR. Za Režijski obrat 
smo sredstva v višini  1.703 EUR namenili za motorno koso, 
pisarniški stol in prenosni računalnik.

23.163,00
Odhodki  2021 – EUR

13

Nakup opreme za 
občinsko upravo, 
občinski svet, SOU in 
Režijski obrat

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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Leta 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za 
parkirišče za avtodome. Osnovni namen je opremiti prostor. 
Izgradnja vključuje tri parkirišča z napajalnima postajama 
za vodo in elektriko ter kanal za izpust vode. Postavili bomo 
tudi informacijsko tablo in urbano opremo.

4.514,00
Odhodki  2021 – EUR

16

Izgradnja 
postajališča za 
avtodome

Občina se je prijavila na razpis EU za pridobitev vavčerja 
v višini 15.000 EUR. Vzpostavili smo omrežje WiFi na 
lokacijah v Vojniku: Celjska cesta, Keršova, Preložnikova, 
Murnova in Škoflekova ulica ter na pokopališču Vojnik in 
na Koči na Tomažu. Del opreme v višini 1.531 EUR smo 
zagotovili iz občinskega proračuna.

16.531,00 
Odhodki  2021 – EUR

15

Vzpostavitev 
brezplačnega WiFi 
for EU, Vojnik

Manjši nakupi zemljišč v višini 1.454 EUR ter stroški v 
višini 1.949 EUR, ki so povezani z nakupom in brezplačno 
pridobitvijo zemljišč: cenitve, geodetske storitve in notarji.

3.403,00
Odhodki  2021 – EUR

18

Nakup in pridobitev 
zemljišč

Leta 2020 smo plačali prvi del kupnine (235.000 EUR) za 
poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem v velikosti 1.390 
m². Objekt ima 385 m² neto površine. Leta 2021 smo plačali 
še 100.000 EUR, od tega 35.000 EUR za opremo. Objekt se 
je preimenoval v Sokolski dom in smo ga oddali v najem. 
V njem se izvajajo športne dejavnosti s podporno ponudbo 
gostinskega lokala. V objektu načrtujemo tudi turistično 
informacijski center. 

100.000,00
Odhodki  2021 – EUR

17

Nakup objekta 
SKVOŠ – Sokolski 
dom v Vojniku

Izvedli smo manjša investicijska vzdrževanja po krajevnih 
skupnostih: urejanje okolice občinskih objektov, urejanje 
trgov, vzdrževanja avtobusnih postaj, nakup opreme 
(košev za smeti, klopi), urejanje parkirišč, povezovalnih 
sprehajalnih poti (med Kašovo in Petelinškovo ulico), 
vzdrževanje prireditvenih prostorov in drugih javnih 
površin. 

10.585,00
Odhodki  2021 – EUR

20

Urejanje krajev

Postavitev zaščitnih ograj na nevarnih odsekih cest, na 
mostovih, postavitev ogledal ter opozorilnikov hitrosti 
vožnje ter postavitev ostale cestne signalizacije za varnost 
v prometu. Leta 2021 smo uredili novo jekleno zaščitno 
ograjo na mostu v Socki pri Šešku.

2.416,00
Odhodki  2021 – EUR

19

Investicijsko 
vzdrževanje 
prometne opreme 

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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Leta 2021 se je nadaljevala druga faza rekonstrukcije od 
Keršove ulice 12 do semaforja, vključno z novim krožnim 
križiščem. Del odhodkov smo pokrivali iz sredstev 
amortizacije za obnovitvene investicije v vodovode in 
kanalizacije.
Dela v Keršovi ulici se končujejo letos.

262.198,00
Odhodki  2021 – EUR

22

Rekonstrukcija 
Keršove ulice (od 
Zdravstvenega doma 
do semaforja)

Postavili smo svetilke v Vojniku: pri igralih, na lokacijah 
projekta Wi-Fi, pri občinskih stavbah Keršova ulica 8 in 
12. Zamenjali smo pet drogov in postavili dodatni drog v 
Ivenci. Postavili smo novo javno razsvetljavo od poslovilne 
vežice Frankolovo do Stražice 6a, zamenjali 14 drogov ob 
regionalni cesti na Frankolovem proti Pelinu in zamenjali 
sedem drogov pri pokopališču v Novi Cerkvi ter odstranili 
nadzemni nizkonapetostni (NN) vod s položitvijo v zemljo.    

21.887,00 
Odhodki  2021 – EUR

21

Izgradnja javne 
razsvetljave (JR)

Izvedena je bila rekonstrukcija LC 464121 Socka – Čreškova 
– Vrba (meja). Cesta je povezovalna do Dobrne, zato smo 
jo v dolžini 680 m od križišča R3 do križišča za Čreškovo 
razširili iz 3 m na 4,2 m.

61.919,00
Odhodki  2021 – EUR

24

Rekonstrukcija 
lokalne ceste (LC) 
Socka: cesta proti 
Dobrni

Projekt zajema rekonstrukcijo Arclinske ceste JP965461 od 
odcepa za Spar do križišča za dovozno pot HŠ Arclin 26b 
(370 m). Rekonstrukcija zajema odstranjevanje  asfalta, 
zamenjavo tamponskega materiala ter razširitev ceste iz 
2,8 m na 3,3 m, ureditev odvodnjavanja meteorne vode, 
meteornega potoka ter priključkov in obnovo komunalnih 
vodov. Projekt bo končan v letu 2022. 

55.694,00
Odhodki  2021 – EUR

23

Rekonstrukcija 
Arclinske ceste 

Leta 2020 smo pridobili dokumentacijo in podpisali 
pogodbo z izvajalcem za izgradnjo pločnika od mosta čez 
Hudinjo do Gmajne v dolžini 330 m in širini 1,20 m ob 
lokalni cesti Vojnik – Cesta v Šmartno. Uredili smo tudi 
javno razsvetljavo ter zasadili tise in brin ob parkirišču pri 
pokopališču Vojnik. Prva faza investicije v skupni vrednosti 
se je končala leta 2021. Skupna vrednost je bila 133.874 
EUR.
Druga faza, od krajevne table Gmajna do križišča, bo 
realizirana skupaj z izgradnjo fekalne kanalizacije Gmajna. 

117.803,00
Odhodki  2021 – EUR

26

Izgradnja  pločnika 
Vojnik – Gmajna 

Skupaj smo iz te postavke asfaltirali 2.570 m javnih poti in 
rekonstruirali 510 m javnih poti.
Asfaltiranje javni poti – daljši cestni odseki: 

-  280 m JP 964981 Straža – Oprešnik; 
- 270 m JP 964241 Polže – Zlateče – Homec; 
- 390 m JP 964931 Švab – Landek – Vrba; 
- 480 m JP964991 Vizore – Landek – Vine;
- 390 m JP964131 Socka – Trnovlje – Selce;
- 375 m Male Dole (Keblič, Obreza, Selčan, Rezar, Marguč).

Rekonstrukcija – preplastitve: 
- 340 m JP965351 Bezenškovo Bukovje; 
- 170 m JP964242 Zlateče – Selčan. 

172.325,00
Odhodki  2021 – EUR

25

Asfaltiranje lokalnih 
cest in javnih poti

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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Ob državni cesti R3-693 Vitanje – Socka – Nova Cerkev 
smo v Razdelju obstoječe avtobusno postajališče zaradi 
varnosti prestavili in uredili novo postajališče z avtobusno 
nadstrešnico. Na drugi strani ceste smo postavili novo 
avtobusno postajališče ter uredili javno razsvetljavo. 

54.527,00 
Odhodki  2021 – EUR

31

Ureditev avtobusnih 
postajališč (AP) v 
Razdelju

Projekt zajema izgradnjo nadomestnega mostu, ki prečka 
reko Hudinjo. Izgrajen je bil nov AB most, dolg 15 m in 
širok 4,5 m. Narejeni so bili tudi novi temelji ter mostna 
konstrukcija. Leta 2020 je bila že delno plačana   projektna 
dokumentacija (DGD) za potrebe izdaje gradbenega 
dovoljenja. Investicija se je končala leta 2021. Skupna 
vrednost je bila 188.206 EUR in jo je v višini 115.535 EUR 
sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor. 

170.967,00
Odhodki  2021 – EUR

28

Rekonstrukcija 
mostu Kaplja – Višnja 
vas

Pločnik je širok 1,20 m ter dolg 80 m in vodi od trga Nove 
Cerkve proti šoli na desni strani javne poti, nato pa se 
navezuje na obstoječ pločnik. Uredili smo tudi javno 
razsvetljavo.  

32.081,00  
Odhodki  2021 – EUR

27

Izgradnja pločnika 
v Novi Cerkvi – 
Gmajner 

Namen projekta je rekonstrukcija lesenega mostu čez reko 
Hudinjo na cesti z oznako JP964291 Selce – Založnik – 
Potočnik. Povečal se je prečni prerez za večjo prometno 
varnost in pretočnost prometa. Most je zgrajen kot AB 
plošča, vpeta v kamnito-betonske opornike. V dolžino 
meri 8,40 m, v širino pa 4,5 m. Leta 2021 je bila izdelana 
projektna dokumentacija PZI in izbran izvajalec del. Letos 
se bo projekt končal. 

7.930,00
Odhodki  2021 – EUR

30

Sanacija mostu 
Senegaški mlin v 
Socki 

Zamenjali smo dotrajani armirano betonski most na javni 
poti JP965731, ki vodi preko Rovskega potoka. Most je dolg 
6,5 m in širok 4,5 m z AB prekladno ploščo, ki je vpeta v 
kamnito-betonske opornike. Vrednost celotne investicije 
znaša 65.949 EUR. 

63.509,00
Odhodki  2021 – EUR

29

Sanacija mostu Male 
Dole (pri Pezdevšek)

Sredstva amortizacije smo porabili predvsem za obnovo 
čistilnih naprav v Novi Cerkvi in na Frankolovem ter za 
obnovo kanalizacije v Keršovi in Kašovi ulici v Vojniku ter 
v Razdelju. 

95.717,00 
Odhodki  2021 – EUR

32

Obnovitvene 
investicije v 
kanalizacije in 
čistilne naprave

INVESTICIJE 2021
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Leta 2020 smo uredili PZI dokumentacijo za projekt 
kanalizacije Nova Cerkev – Razdelj in izvedli javno naročilo 
za izbiro izvajalca za prvo fazo. Zgrajena sta bila dva kraka 
(preko Polž do Razdelja in od Razdelja do Nove Cerkve – ob 
regionalni cesti) v dolžini 1.140 m. Investicija se bo končala 
letos s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

230.070,00
Odhodki  2021 – EUR

34

Fekalna kanalizacija 
Nova Cerkev – 
Razdelj (1. faza)

V Vojniku zajema projekt štiri podprojekte: Kanalizacijo Arclin pri 
Elektru Vojnik, Kanalizacijo aglomeracije Vojnik (deli naselij Pot 
na Dobrotin, Cesta Talcev in Arclin), Kanalizacijo desnega brega 
ob Hudinji in Kanalizacijo na območju OPPN Žgajner. V letih 2019 
in 2020 smo pridobili investicijsko dokumentacijo za prijavo na 
MOP za evropska kohezijska sredstva ter podpisali pogodbo z 
izvajalcem v višini 589.052 EUR brez DDV. Z izgradnjo smo začeli 
leta 2021 na podprojektu Kanalizacija aglomeracije Vojnik: Pot na 
Dobrotin in Cesta Talcev.

186.849,00 
Odhodki  2021 – EUR

33

Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v 
porečju Savinje - 
Mestna občina Celje, 
Občini Štore in Vojnik

Iz sredstev amortizacije smo investirali v obnove vodovodov 
v Parmovi ulici, od Vojnika proti Škofji vasi in od Razdelja 
do Nove Cerkve,  obnovo vaškega vodovoda Čreškova, 
obnovo tehnološke opreme in elektro instalacij vodarne 
Gojka, vodarne Frankolovo in vodovodnega sistema 
Bezenškovo Bukovje, Ilovca s povezavo na Globoče ter 
v izgradnjo nadomestnega vodohrana in rekonstrukcijo 
vodovoda Straža (Oprešnik).  Sofinancirali smo tudi obnove 
primarnih vodovodov, katerih solastniki smo na območjih 
ustanoviteljic JP VO-KA Celje.  

558.272,00
Odhodki  2021 – EUR

36

Obnovitvene 
investicije v 
vodovode

Zgradili smo fekalno kanalizacijo v dolžini 330 m, na katero 
se bo lahko priključilo 8 objektov. Kanalizacija je priključena 
na sekundarno kanalizacijo naselja Frankolovo, ki se konča 
na čistilni napravi Frankolovo. Ob trasi fekalne kanalizacije 
je bila obnovljena tudi obstoječa meteorna kanalizacija.

50.357,00
Odhodki  2021 – EUR

35

Izgradnja 
kanalizacije
Dol pod Gojko 2. del

Vodovod v dolžini približno 1400 m bo omogočil najmanj 
22 priključkov na območju občine Vojnik na meji z občino 
Šentjur. Leta 2020 smo pridobili gradbeno dovoljenje in 
začeli izgradnjo. Finančno se je projekt končal leta 2021, 
zdaj ga bo prevzela Občina Šentjur. Vrednost celotne 
investicije je bila 74.016 EUR.   

70.364,00
Odhodki  2021 – EUR

38

Izgradnja 
vodovoda Hrastnik

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja smo  leta 2020 začeli 
izgradnjo 1.577 m vodovoda (povezovalni cevovod v dolžini 
1072 m in tlačni cevovod v dolžini 505 m). Leta 2021 smo 
projekt nadaljevali. V njegovem okviru sta bila zgrajena 
še črpališče in vodohran. Na vodovod se bo predvidoma 
priključilo 23 objektov. Vrednost celotne investicije je bila 
238.553 EUR.

155.823,00
Odhodki  2021 – EUR

37

Razširitev 
vodovodnega sistema 
v Trnovljah pri Socki

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik – Dobrna 
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do 
PGD Vojnik za nakup gasilske ploščadi, ki je namenjena 
uporabi vsem društvom v  gasilski zvezi. Sofinanciranje je 
bilo v letih od 2019 do 2021 v višini 250.924 EUR.

19.924,00
Odhodki  2021 – EUR

40

Sofinanciranje 
nakupa gasilske 
ploščadi 

Iz sredstev amortizacije smo za investicijsko vzdrževanje 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki namenili  8.913 
EUR ter za obnovo stare infrastrukture 20.449 EUR: kupili 
smo pet  polpodzemnih zabojnikov (14.646 EUR), uredili 
video nadzorni in protivlomni sistem v ZC Vojnik (5.065 
EUR) ter delež izvedbe obodnega nasipa za azbestne 
odpadke na starem odlagališču. 

29.362,00 
Odhodki  2021 – EUR

39

Obnovitvene 
investicije v 
odlagališča in 
RCERO

Sanacija je obsegala postavitev kamnitega opornega 
zidu ter ureditev odvodnjavanja območja plazu skupaj s 
preplastitvijo dela lokalne ceste.
Celotna investicije  je znašala 210.848 EUR. Ministrstvo za 
okolje in prostor jo je  sofinanciralo v višini 169.780 EUR.

210.848,00
Odhodki  2021 – EUR

42

Sanacija plazu na 
cesti Male Dole 
(Jošt)

4.133 EUR je bilo namenjenih za civilno zaščito: nakup 
stroja za dezinfekcijo, ročnega paletnega viličarja ter 
defibrilatorja. 5.000 EUR: nakup gasilske opreme: 
manjkajoče osebne zaščitne opreme – delovne obleke; 
sredstva so bila kot investicijski transfer sorazmerno 
razdeljena vsem petim gasilskim društvom. 5.000 EUR smo 
porabili za ureditev prostorov nad garažami PGD Socka, 
2.500 EUR pa za sofinanciranje ureditve fasade na stavbi 
PGD Frankolovo.

16.633,00
Odhodki  2021 – EUR

41

Nakup opreme 
za civilno zaščito, 
gasilske opreme 
in investicijsko 
vzdrževanje

Direkcija RS za infrastrukturo je financirala: 
preplastitev ceste R3-693/2302 Nova Cerkev – Socka – 
Vitanje, od km 0,76 do km 1,63 v vrednosti 97.551 EUR
Na področju prometne varnosti je bilo realizirano 23.358 
EUR: izdelava geodetskih načrtov, idejnih zasnov projektov 
(IZP) in projektov za izgradnjo (PZI) za ureditev avtobusnih 
postajališč in površin za pešce ob regionalnih cestah. 

120.909,00
Odhodki  2021 – EUR

44

Regionalne ceste 
(RC), pločniki, 
kolesarske steze ob 
regionalnih cestah

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode je leta 
2021 iz sredstev podnebnega sklada v okviru sanacij po 
neurju s poplavami, ki so bile aprila 2017, izvedelo sanacijo 
struge Hudinja v Socki, od km 16+400 do km 16+930. 
Vrednost izvedenih del je bila 219.893 EUR.  V sklopu 
rednega vzdrževanja strug, urejenih odsekov skozi naselja 
ter na območjih izvedenih protipoplavnih ukrepov je bila 
izvedena košnja v skupni vrednosti približno 20.000 EUR.

239.893,47
Odhodki  2021 – EUR

43

Urejanje voda  

INVESTICIJE 2021
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INVESTICIJE 2021
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14 | OgledalO | 02 – 137 | 23. junij 2022 | 

INVESTICIJSKO 
POMEMBNO LETO 2021

V pregledne tabele smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov iz leta 2021, ki so povezani 
z naložbami. Vseh drugih rednih dejavnosti in tekočega vzdrževanja, predvsem iz področja izobraževanja, 
sociale, društev, turizma, podjetništva in kmetijstva v to predstavitev nismo vključili.  

Občina je bila dejavna in uspešna tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z investicijami. 
Seznanjamo vas z naslednjimi pomembnimi projekti in informacijami iz preteklega leta:

1
 Občina Vojnik je v letu 2021 
nadaljevala izvajanje Vizije 
in strategije (VIS) razvoja 
občine Vojnik za obdobje 
2020–2030. Na podlagi 
vrednot in participacije 
občanov smo dosegli konsenz 
o viziji in smereh razvoja 
lokalne skupnosti, ki temelji 
na vrednotah tukaj živečih 
ljudi po razvojnih stebrih: 
gospodarstvo, okolje, promet, 
izobraževanje in kakovost 
bivanja. V letu 2021 smo 
izvedli spletno anketiranje 
zadovoljstva prebivalcev 
občine Vojnik. 

5
 Spremljali smo Občinski 
program varnosti in Lokalni 
energetski koncept ter skupaj 
z EKO skladom tedensko 
zagotavljali energetsko 
svetovanje po telefonu 
oziroma v prostorih Občine 
Vojnik v skladu z navodili 
NIJZ.

7
 Občina Vojnik je od leta 
2020 skupaj z 11 občinami 
pod okriljem Skupnosti 
občin Slovenije vključena v 
dveletni evropski projekt 100 
Intelligent Cities Challenge 
(ICC). Namen projekta 
je, da mesta in občine iz 
različnih delov Evropske 
unije združimo moči in 
uspešno razvijamo občine in 
gospodarstvo kljub pandemiji 
COVID-19. Za dosego tega 
bomo izkoristili priložnosti, 
ki jih prinašajo digitalne 
tehnologije in tako bo naš 
razvoj trajnostno naravnan za 
kakovostno življenje v občini.    

2
 Sprejeli smo dva Občinska 
podrobna prostorska načrta 
(OPPN) in tri Lokacijske 
preveritve ter nadaljevali 
postopek sprememb in 
dopolnitev (SD) Občinskega 
prostorskega načrta (OPN). 

3
 V okviru projekta Občina 
po meri invalidov smo 
obveščali  občane o aktualni 
problematiki s tega področja. 
Medobčinsko društvo delovnih 
invalidov Celje je v prostorih 
KUD Vojnik, kadar je bilo 
zaradi epidemije to mogoče, 
izvajalo meritve krvnega tlaka 
in holesterola. 

INVESTICIJE 2021
OBČINA VOJNIK
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4
 V okviru projekta Mladim 
prijazna občina, kjer imamo 
certifikat za obdobje od 
2019 do 2023, smo na 
podlagi vloge enemu 
študentu lani sofinancirali 
dodatni študijski program, 
ki ga je fakulteta izvajala 
izven sedeža fakultete. 
Mladinskemu društvu 
Frankolovo smo pomagali 
pri izvajanju dejavnosti 
na bazenu Frankolovo 
(financirali smo 
kvalificiranega reševalca 
iz vode) in v občinskem 
časopisu Ogledalo redno 
obveščali o delovanju 
mladih.  

6
 Z Ljudsko univerzo Celje 
smo nudili brezplačno 
svetovanje za izobraževanje 
in usposabljanje odraslih ter 
izvajali različne brezplačne 
izobraževalne programe za 
odrasle v Kulturnem centru 
Vojnik v okviru evropskega 
projekta Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2018–2022.
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8
 Leta 2021 smo izvajali tudi 
stalno reorganizacijo del v 
občinski upravi, v Režijskem 
obratu »Skrb za okolje« ter v 
Skupni občinski upravi občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče v 
skladu z navodili NIJZ in 
ukrepi vlade za zajezitev 
epidemije COVID-19. V času 
epidemije se je tedensko 
sestajal Štab CZ, ki je 
spremljal situacijo ter ustrezno 
ukrepal na lokalnem nivoju. 

9
 V času epidemije COVID-19 
smo z dodatnimi ukrepi Štaba 
CZ in s pomočjo prostovoljcev 
pomagali najranljivejšim 
skupinam občanov. 

10
 Izdali smo štiri številke 
brezplačnega občinskega 
glasila Ogledalo in informirali 
občane po spletnem mediju 
Mojaobcina.si. Zagotavljamo 
spletno dostopnost uradne 
spletne strani Občine Vojnik 
www.vojnik.si tudi za ranljive 
ciljne skupine.

12
 Februarja smo izvedli osmi 
»Dan odprtih vrat Občine 
Vojnik« tako, da smo preko 
spleta predstavili novogradnjo 
vrtca na Frankolovem in 
obnovo telovadnice na 
Frankolovem. 

14
 Ob občinskem prazniku je 
zlati vojniški grb prejela 
Olga Kovač in tako postala 
častna občanka Občine 
Vojnik. Podeljena sta bila 
tudi dva srebrna vojniška 
grba in trije bronasti, ob tem 
pa še devet priznanj župana, 
eno priznanje za študijske 
dosežke, dve priznanji 
zlatim maturantkam, dve 
priznanji za odličen uspeh na 
maturi ter posebna priznanja 
prostovoljcem. Osrednjo 
prireditev smo zaradi ukrepov 
proti epidemiji COVID-19 tudi 
snemali, ogled pa je bil mogoč 
preko spleta in na TV Celje. 

15
 Organizirali smo tradicionalne 
dogodke: 30. narodno-zabavni 
koncert »Ostanimo prijatelji« 
v večnamenski dvorani Vojnik 
s Prosvetnim društvom Anton 
Bezenšek Frankolovo. Skupaj 
s Turističnim društvom 
Vojnik smo v skladu z ukrepi 
za zajezitev koronavirusa 
pripravili okrnjeni sedmi 
»Božični Vojnik«.  

INVESTICIJE 2021
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11
 Na javnih cestah smo na 
različnih lokacijah postavljali 
štiri prikazovalnike hitrosti »Vi 
vozite«. Z njimi smo voznike 
spodbujali k strpnejši in bolj 
umirjeni vožnji ter tako želeli 
prispevati k večji varnosti 
vseh udeležencev v cestnem 
prometu.  

13
 Ob dnevu državnosti in 
30. obletnici samostojne 
Slovenije smo v Sorževem 
mlinu v Polžah pri Novi 
Cerkvi pripravili prireditev. 
Slavnostni govornik je bil 
podpredsednik vlade in 
minister za obrambo RS mag. 
Matej Tonin. Podelili smo tudi 
priznanje za življenjsko delo 
na področju kulture, ki ga je 
prejel Oton Samec.  

16
 Ob dnevih evropske kulturne 
dediščine v oktobru je bila 
tema: »Dober tek«.  Turistično 
kulturno društvo Globoče 
je izdalo bilten z naslovom 
»Kuharske knjige skozi 
čas« – avtor je Jože Žlaus. V 
galeriji Piros je društvo ob tem  
organiziralo bogato razstavo 
kuharskih knjig, od najstarejše 
Vodnikove iz leta 1799 do 
najnovejših.  

17
 Zagotovili smo izvajanje 
različnih ustvarjalnih vsebin 
v Medgeneracijskem centru 
Vojnik v skladu s priporočili 
NIJZ glede ukrepov proti 
COVID-19. 
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18
 Redno sofinanciranje kmetijske 
dejavnosti, podjetništva ter 
društvenih dejavnosti na 
podlagi javnih razpisov.

22
 Za kolesarsko povezavo  
Celje – Vojnik – Nova 
Cerkev – Dobrna, ki bo na 
območju občine Vojnik dolga 
približno 10,5 km, smo v letu 
2021 nadaljevali s podpisi 
in overitvami soglasij – 
pogodb z lastniki. Skupaj 
je pridobljenih približno 70 
odstotkov soglasij. Po overitvi 
pogodb vseh lastnikov se bo 
lahko začel izvajati projekt 
tudi na območju naše občine 
Vojnik. V letu 2021 se je 
projekt začel izvajati na 
območju občine Dobrna, 
kjer so pridobljene že vse 
služnostne pogodbe.  

19
 Financirali smo predšolske 
dejavnosti, prevoze 
osnovnošolskih otrok in 
sofinancirali dodatne 
programe v osnovnih šolah.

INVESTICIJE 2021
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21
  Izvajali smo redno 
vzdrževanje občinskih 
zgradb, lokalnih cest, javnih 
poti, mostov ter skrbeli 
za okolje tudi z urejanjem 
krajev.   

Povzela in uredila: mag. Mojca Skale s 
sodelavkami in sodelavci

Občina ima najetih deset kreditov; na dan 31. 12. 2021 je bilo 

njihovo stanje 2.688.964 EUR in zapadejo do leta 2035. Krediti 

so bili sklenjeni v preteklih letih predvsem za večje investicije: za 

nizko energetski vrtec v Vojniku, OŠ Antona Bezenška Frankolovo 

in OŠ Vojnik, za telovadnico Vojnik, ureditev podstrešja na 

Podružnični osnovni šoli Nova Cerkev in na OŠ Vojnik, za 

asfaltiranje, rekonstrukcijo poslovno-stanovanjske stavbe Nova 

Cerkev 22 ter izgradnjo vrtca na Frankolovem. Leta 2021 smo 

odplačali za 265.348 EUR glavnic kreditov. Občina ima glede na 

zakonske možnosti oziroma na največji možni obseg zadolžitve 

porabljeno dovoljeno kvoto zadolžitve v višini 29,6 odstotkov. 

Občina Vojnik je leta 2021 
porabila 42,7 odstotkov 
sredstev za investicije.  Na 
podlagi Vizije in strategije 
2020–2030 in sprejetega 
proračuna bomo v letu 
2022 še bolj investicijsko 
naravnani. Verjamemo, da 
bomo tudi letos uspešno 
izpeljali načrtovane projekte, 
ne glede na situacijo glede 
pomanjkanja izvajalcev za 
gradbena dela in storitve. 

Foto: Lea Sreš, arhiv občine

20
 Sofinancirali smo socialne 
programe (pomoč na domu, 
domska oskrba).  
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RAZPISA      
Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za spodbujanje inovacij
Občina Vojnik najavlja objavo 
Javnega razpisa o dodeljevanju 
finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za spodbujanje inovacij v 
občini Vojnik v višini 5.000,00 EUR 
nepovratnih sredstev. 
Razpis bo objavljen predvidoma 
konec junija 2022 in odprt do 
4. novembra 2022. Predmet 
javnega razpisa bo sofinanciranje 
pridobitve patenta, zaščite 
blagovne znamke ali pridobitve 
patenta za krajšo dobo, izdelava 
prototipa, sofinanciranje 

raziskovalnih projektov, ki 
so namenjeni razvoju novih 
produktov, storitev in postopkov 
za gospodarsko dejavnost. 
Upravičenci do sredstev 
razpisa bodo mikro in majhna 
enotna podjetja, ki izpolnjujejo 
pogoje v skladu z zakonodajo 
o gospodarskih družbah in 
drugih veljavnih predpisih s 
tega področja, ali poslujejo kot 
samostojni podjetniki posamezniki 
(pri samostojnih podjetnikih 
posameznikih se vsi pogoji za 

mikro in majhna podjetja smiselno 
upoštevajo), ki imajo sedež 
dejavnosti na območju občine 
Vojnik.
Skupna višina dodeljenih sredstev 
in delež sofinanciranja bosta 
določena z javnim razpisom in 
ne smeta presegati 50 odstotkov 
vrednosti upravičenih stroškov 
prijavljenega projekta.
Več informacij: www.vojnik.si in 
www.mojaobcina.si 

Povzela Petra Pehar Žgajner

Informacija o gradnji fekalne kanalizacije v Ivenci
Občina Vojnik je projekt Izgradnja 
fekalne kanalizacije Ivenca (v 
izmeri 3.364 m), priključitvi v 
mesecu februarju  2022, prijavila 
na javni razpis za dodelitev 
sredstev za investicije v sisteme 
odvajanja in čiščenja odpadne 
vode, ki ležijo na manjših 

aglomeracijah od 2.000 PE, ki 
ga je razpisalo Ministrstvo za 
okolje in prostor. Za projekt 
v vrednosti 970.222,00 EUR 
bi delež sofinanciranja znašal 
481.000,00 EUR. Izvedli smo tudi 
javni razpis za izbor izvajalca 
del. Najugodnejši izvajalec je 

podjetje Brahigradnje, d. o. o., 
Celje. Pogodba z izvajalcem 
bo podpisana, če bo odobreno 
sofinanciranje ministrstva. 

Povzela Vesna Poteko
| 
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Občinski svet Občine Vojnik je na 22. seji, dne 7. 4.2022, sprejel zaključni račun proračuna za leto 2021. Proračun 
se je izvrševal na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2021, sprejetega v decembra 2019 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 57/2019), Odloka o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2021, sprejetega  
februarja 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2021) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Vojnik 
za leto 2021, sprejetega v decembra 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2021).
Proračun sestavljajo tri bilance: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. Rezultat naštetih bilanc predstavlja presežek prejemkov nad izdatki v višini 498.073 EUR. 

Povzetek bilance prihodkov in odhodkov:

  zaključni 
račun 2020 delež v % zaključni 

račun 2021 delež v %  % 
2021/2020

PRIHODKI skupaj 8.477.864 100,0 10.002.801 100,0 118,0%

DAVČNI PRIHODKI 6.436.831 75,9 6.392.558 63,9 99,3%

NEDAVČNI PRIHODKI 1.018.501 12,0 1.779.390 17,8 174,7%

KAPITALSKI PRIHODKI 10.756 0,1 52.869 0,5 491,5%

TRANSFERNI PRIHODKI 1.011.776 11,9 1.777.984 17,8 175,7%

  zaključni 
račun 2020 delež v % zaključni 

račun 2021 delež v %  % 
2021/2020

ODHODKI skupaj 9.090.425 100,0 9.285.380 100,0 102,1%

TEKOČI ODHODKI 2.145.631 23,6 2.308.498 24,9 107,6%

TEKOČI TRANSFERI 2.939.249 32,3 3.013.462 32,5 102,5%

INVESTICIJSKI ODHODKI 3.801.269 41,8 3.842.596 41,4 101,1%

INVESTICIJSKI TRANS-
FERI 204.277 2,2 120.824 1,3 59,1%

V računu finančnih terjatev in naložb je izkazan prejemek od vračila posojila, danega PGD Vojnik v 
letu 2020 za nakup gasilskega avtomobila z dvižno ploščadjo. 

V računu financiranja je izkazano odplačilo v preteklosti najetih dolgoročnih kreditov za investicije 
na področju družbenih dejavnosti, stanovanjskem področju in komunali v višini 265.348 EUR. Tako 
znaša stanje zadolženosti konec leta 2021 v višini 2.688.964 EUR. Za plačilo obresti teh kreditov se je 
namenilo 4.624 EUR.  

ZAKLJUČNI
RAČUN      
Pripravila: Irena Špegel Jovan

Zaključni račun proračuna Občine vojnik za leto 2021
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Realizacija odhodkov proračuna po proračunskih uporabnikih z deleži, ki jih predstavljajo v 
proračunu:

Celotni zaključni račun proračuna je objavljen na spletni strani občine:
https://vojnik.si/obcina/proraun/

Pripravila: 
Irena Špegel Jovan
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SVET     
Povzela Tanja Golec Prevolšek

Povzetka 22. in 23. redne seje 
Občinski svet Občine Vojnik je na 22. redni seji
7. aprila 2022:

– potrdil zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta 
Občine Vojnik,

– sprejel informacijo o delu Policijske postaje Celje za 
leto 2021, 

– se seznanil s poročilom o delu Skupne občinske uprave 
NOE Medobčinske inšpekcije in redarstva občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2021, 

– se seznanil z oceno izvajanja občinskega programa 
varnosti za leto 2021 in s cilji delovanja občinskih 
redarjev v letu 2022, 

– imenoval predstavnico v uredniški odbor javnega 
glasila Ogledalo, predlagal kandidatko za članico 
Sveta zavoda Regijsko študijsko središče Celje, sprejel 
sklep o prenehanju funkcije predsednika Odbora za 
okolje in prostor ter komunalo in imenoval novega 
predsednika, imenoval predsednika občinske volilne 
komisije,

– podal soglasje ustanovitelja pri določanju redne 
delovne uspešnosti ravnateljev javnih zavodov, 

– sprejel zaključni račun proračuna Občine Vojnik za 
leto 2021, 

– sprejel sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi za 
območje prostorske enote (EUP SO-41) ID 2725, (EUP 
KB-1) ID 2726 in (EUP ČŠ-16) ID 2848,

– se seznanil s poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta Lokalnega energetskega načrta 
(LEK) Občine Vojnik in njihovih učinkih za leto 2021,

– sprejel Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav za obstoječe objekte na območju 
Občine Vojnik, 

– sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči mladim in 
mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega 
problema, 

– potrdil cene socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu v Občini Vojnik,

– sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/

pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vojnik za leto 2022 in izvzem iz splošne rabe,

– potrdil predlog cenika prevozov pitne vode v Gasilski 
zvezi Vojnik – Dobrna,

– se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,

– obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Občinski svet Občine Vojnik je na 23. redni seji 
19. maja 2022:

– potrdil zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta 
Občine Vojnik,

– sprejel informacijo o delu Zdravstvenega doma Celje,

– podal mnenje o kandidatih/kandidatkah za 
ravnatelja/ravnateljico Vrtca Mavrica Vojnik,

– podal soglasje k imenovanju direktorice JZ Regijsko 
študijsko središče Celje, 

– sprejel Sklep o delnem povračilu stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve,

– sprejel pogoje za pridobitev pravice do uporabe 
plakatnih mest na območju občine Vojnik za lokalne 
volitve 2022,

– se seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine 
Vojnik o opravljenih nadzorih,

– sprejel sklep, da se objavi javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem za leta 2023–2025,

– sprejel sklep, da se iz proračuna namenijo sredstva 
za humanitarno pomoč Občine Vojnik beguncem iz 
Ukrajine,

– sprejel spremembe in potrditve izvedbe investicij,

– se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,

– se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.
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ENERGIJE       
Tekst in foto: Urban Podergajs

Izgradnja sončne elektrarne OŠ Vojnik
Obnovljivi viri energije, med 
katere spada tudi sončna 
energija, se dandanes ne le vse 
bolj uveljavljajo, ampak so nujni 
za prihodnost pridobivanja 
električne energije. Vse več 
občin v Sloveniji se odloča, da 
na objekte, ki so v njihovi lasti 
(oziroma na objekte javnega 
značaja), namešča sončne 
elektrarne. 
 
Že pred približno 15 leti je bila na 
strehi novozgrajene Osnovne šole 
Vojnik postavljena prva večja sončna 
elektrarna v občini Vojnik. Leta 2013 
smo odprli tudi novo telovadnico. 
Za tisti čas in še danes je to objekt, 
ki je energetsko in prostorsko 
nadstandardno zasnovan, tako da 
se v njem lahko odvijajo treningi, 
rekreacija, pa tudi večja športna 
tekmovanja oziroma družabne in 
kulturne prireditve. Energetsko je 
telovadnica v 100 odstotkih odvisna 
od električne energije, kar je bil 
tudi bistveni razlog za razmislek o 

postavitvi lastne sončne elektrarne. 
Že v predhodnem soglasju, ki smo 
ga pridobili od Elektra Celje, je bilo 
zapisano, da je možno na streho 
telovadnice inštalirati elektrarno 
moči 88 kW, kar znaša približno 
80 odstotkov osnovne priključne 
moči. Podatki o porabi električne 
energije telovadnice za pretekla 
leta so pokazali, da objekt na 
letnem nivoju porabi nekaj manj kot 
100.000 kWh električne energije. 
Projekcija količine pričakovane 
proizvodnje, ki smo jo pridobili s 
strani izvajalca, pa kažejo za 88 kW 
inštalirane moči približno 100.000 
kWh proizvedene električne energije 
na letni ravni. Glede zakonodaje 
in pravil, ki so trenutno v veljavi, 
in tudi glede priključne moči, 
bo elektrarna vključena v tako 
imenovano PS. 2 shemo. To pomeni, 
da se v času intervala proizvodnje 
električna energija iz elektrarne 
prodaja v omrežje. V ostalem delu 
pa se električna energija še vedno 
nabavlja po klasičnem načinu 

dobave iz omrežja. Glede precej 
višje odkupne cene električne 
energije, ki se določa na evropski 
ravni energetske borze in ugodne 
nabavne cene, ki veljajo za objekte v 
javnem sektorju, lahko rečemo, da je 
zagotovljena »finančna« samooskrba 
objekta, kjer se bo investicija 
povrnila v sedmih oz. osmih letih. 

Občinski svet Občine Vojnik je 
na svoji 22. redni seji občinskega 
sveta, 7. aprila 2022, potrdil 
finančni plan skladno z načrtom 
razvojnih programov za začetek 
zbiranja ponudb in dokumentacije 
za izgradnjo sončne elektrarne 
na telovadnici OŠ Vojnik. Sledil je 
korak pridobivanja in usklajevanja 
končnih ponudb in izbor 
najugodnejšega izvajalca. Maja 
2022 je bila podpisana pogodba z 
izvajalcem Sonce energija, d. o. o., 
jeseni tako lahko pričakujemo, da 
bo na strehi telovadnice OŠ Vojnik 
postavljena nova sončna elektrarna.

Na strehi telovadnice OŠ Vojnik bo postavljena nova sončna elektrarna.
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Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

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

Realizacija projektov in načrti za naprej
Delo Sveta KS Nova Cerkev gre po 
načrtih. Pridobitve v kraju so vidne 
in omogočajo lažje življenje in delo 
na področjih, ki zahtevajo ureditev 
osnovnih potreb ljudi. 
 
Asfaltirali smo javne poti po planu 
krajevne skupnosti, ki so imele 
urejeno dokumentacijo, in sicer javna 
pot Homec, javna pot Socka, javna pot 
Novake – do meje s KS Frankolovo in 
javna pot Selce. Asfaltiranje je zelo 
dobro opravilo podjetje Remont Celje. 
V načrtu so še preplastitve najbolj 
poškodovanih javnih poti in razširitev 
lokalne ceste Socka – Trnovlje. V teku 
so tudi krpanje poškodovanih javnih 
poti, katerih izvajalec je VOC Celje, 
priprava dokumentacije za izgradnjo 
novega betonskega mostu v Lembergu 
pri gasilskem domu, idejna zasnova za 
izgradnjo pločnika v novem naselju v 

Novi Cerkvi v smeri Novake – po levi 
strani od zaključka meje pri Amonu v 
dolžini 400 m. 

Končana je izgradnja novega 
betonskega mostu pri Senegaškem 
mlinu v Selcah, izvajalec je bilo 
podjetje Peor, ki je investicijo opravilo 
zelo dobro. Urejamo bankine ob 
javnih poteh, prav tako smo ob javnih 
poteh obrezovali veje in grmičevje, 
v pripravi je tudi avtobusna utica 
za postajališče v Hrenovi za smer 
Dobrna.

V načrtih je urejanje kanalizacije 
v Razdelju, izvajalec bo gradbeno 
podjetje Peor. Prav tako je v pripravi 
dokumentacija za sanacijo javne poti 
Lemberg – Vine. V teku so prevezave 
vodovoda v Trnovljah, izvajalec je 
VO-KA Celje. Pripravljen je idejni 

projekt za vodovod Lemberg. Kmalu 
bo izdano gradbeno dovoljenje 
za izgradnjo novega rezervoarja 
in menjava vodovodnih cevi za 
boljši pritok vode uporabnikom v 
Straži. Junija je predviden prevzem 
vodovoda Lahka peč – Čreškova, ki ga 
bomo predali v upravljanje podjetju 
VO-KA Celje. Prav tako je v pripravi 
II. faza projektne dokumentacije 
za vodovod Selce. V pripravi je tudi 
dokumentacija za razširitev mostu 
na lokalni cesti Socka – Čreškova (do 
meje z občino Dobrna). 

Kot vsako leto doslej je tudi letos 
ob prazniku dela, 1. maju, Godba 
na pihala Nova Cerkev skupaj z 
Možnaristi Lanšperg – Nova Cerkev 
pripravila prvomajske budnice na 
Frankolovem, v Lembergu, Socki, 
Novi Cerkvi in v Vojniku. Gasilci PGD 
Nova Cerkev, Socka in Lemberg so 
naredili in postavili mlaje, za kar se jih 
lepo zahvaljujem. Zahvala velja tudi 
vsem režijskim odborom za pripravo 
asfaltiranja javnih poti.

Ob nesreči, ki doleti človeka, spoznaš, 
da je hitra pomoč najbolj dobrodošla. 
Zahvaljujem se KO Rdečega križa 
Nova Cerkev, predsednici Magdi 
Kajzba in odboru te organizacije, ki so 
se odzvali na pomoč družini Verdinek, 
ki jim je pogorela hiša. Odborniki in 
odbornice Rdečega križa so obiskali 
člane KO RK Nova Cerkev in krajane 
ter v akciji, ki ste jo lepo podprli, 
zbrali 6.518 EUR. Hvala KO RK Nova 
Cerkev, hvala vsem krajankam in 
krajanom, ki ste pomagali družini po 
svojih močeh. Zbrana sredstva so bila 
predana družini 24. marca 2022.
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Odprtje javne poti v Homcu je bilo 
slovesno.
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Na druženju naših društev 
Junija obeležujemo praznik Krajevne skupnosti 
Vojnik. 
Praznovanja so priložnost za prijetna srečanja in 
druženja, zato smo tem v času praznovanja namenili 
več pozornosti. Na lepo sončno soboto, 11. junija, 
smo ponovno obudili  tradicijo druženja pod šotorom. 
Kulturni program so pripravila in izvedla naša društva. 
Za sproščeno povezovanje in humor je poskrbel Pohorski 

klatež, Gojko Jevšenak.  Dobrega razpoloženja tako ni 
manjkalo, še zlasti ob dejstvu, da sta prijateljsko navezo  
s svojo prisotnostjo potrdili dve istoimenski društvi 
Dobra volja iz Pristave pri Vojniku in iz Škofij.  Želimo 
si, da bi bilo tako tudi na vseh ostalih prireditvah, ki 
jih še načrtujemo. Vabljeni na prireditve ob prazniku, 
prijetno bo.

KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš 

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

Društvo Dobra volja iz Pristave med predstavitvijo Ekipa članov Planinskega društva Vojnik se je predstavila z 
domiselno urejeno stojnico.

Gostje Dobre volje iz Škofij in gostitelji Društvo Dobra volja iz Pristave na obisku v Sorževem mlinu.
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Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

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

Praznovanje krajevnega praznika
Praznovanje krajevnega praznika je dolgoletna 
tradicija, ki ga v našem kraju praznujemo v drugi 
polovici maja. Praznik KS Frankolovo je uradno 23. 
maja. V okviru praznovanja naša društva prirejajo 
svoje tradicionalne prireditve. Žal zaradi epidemije 
zadnji dve leti (2020 in 2021) nismo mogli praznovati.

Letošnja osrednja prireditev je bila v petek, 20. maja, v 
prostorih OŠ Antona Bezenška Frankolovo. Ob 18. uri je 
imel Svet Krajevne skupnosti Frankolovo slavnostno sejo, 
na katero smo povabili predstavnike društev in organizacij 
iz kraja, občinske svetnike, predstavnike javnih zavodov in 
ustanov, nekaj članov občinske uprave ter župana Branka 
Petreta.

V prazničnem vzdušju smo pregledali lanskoletno delo, ki 
ga kljub epidemiološkim razmeram ni manjkalo. Večina 
načrtovanih aktivnosti bila namreč realiziranih. Manjši 
odmiki so bili pri vzdrževanju asfaltiranih cest, predvsem 
zaradi zasedenosti izvajalcev gradbenih del. Podobno se 
kaže tudi v tem letu, povrh vsega pa se dvigujejo še cene 
materialov in storitev. Zaradi omenjenih težav bomo 
skušali načrtovane sanacije in preplastitve cest dokončati v 
čim krajšem možnem času. 

V razpravi smo pregledali načrtovane projekte in 
aktivnosti za to leto, v upanju, da jih bomo lahko v celoti 
tudi realizirali. Po nagovorih in pozdravih naših gostov 
smo se zahvalili vsem prisotnim za dobro medsebojno 
sodelovanje, razumevanje in pripravljenost v občutljivih 

situacijah. Želimo si, da takšen način dela nadaljujemo 
tudi v prihodnje. Ob kozarčku penine smo nazdravili ter si 
zaželeli vse dobro ob prazniku KS Frankolovo.

Sledil je letni koncert našega zbora z gosti iz Šentvida pri 
Planini. Med obema pevskima nastopoma smo podelili 
krajevna priznanja zaslužnim krajanom, ki že vrsto let 
aktivno delujejo v naših društvih in organizacijah ter 
soustvarjajo podobo našega kraja in občine.

Prejemniki letošnjih priznanj KS Frankolovo so:

Ivan Kračun iz Bezenškovega Bukovja – za aktivno 
delo v humanitarnih organizacijah in pomoč pri obnovi 
sakralnih objektov. 

Zdenka Brecl iz Frankolovega – za aktivno delo v 
Turističnem društvu in PGD Frankolovo ter sodelovanje z 
ostalimi organizacijami.

Roman Muzel iz Straže pri Dolu – za aktivno delo v 
Športnem društvu in sodelovanje s krajem.

Vsem prejemnikom priznanj iskrene čestitke in vzpodbuda 
za nadaljnje delo. Posebej se zahvaljujem Urbanu 
Podergajsu in njegovi ekipi za pripravo telovadnice in 
odra ter brezhibno ozvočenje prireditve. Hvala vam 
za opravljeno delo in skrb. Po končani prireditvi je 
sledilo prijetno druženje vseh obiskovalcev prireditve in 
nastopajočih v Gostilni Turist.

Letošnji nagrajenci Sveta KS Frankolovo (priznanje R. Muzla 
je prevzela hči)
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SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV      
Tekst: Marija Čretnik, foto: Lea Sreš

Po dveh sušnih letih epidemije 
koronavirusa, ko so bili druženje, 
srečanje in praznovanje le želja, ki 
se nikakor ni mogla uresničiti, je 
letošnjo pomlad vse oživelo, tako 
kot narava, ki se je prebudila iz 
zimskega spanja.  
 
Tudi na Frankolovem smo izkoristili 
priložnost in praznovali krajevni 
praznik. Ob praznovanju so se v 
kraju odvijale različne dejavnosti 
in druženja. Tako druženje je bilo 
tudi srečanje starejših krajanov, ki 
je že tradicionalno. Na srečanje smo 
povabili vse krajane, starejše od 70 
let. Vabilu se jih je odzvalo 67.

Druženje se je začelo s sveto mašo, 
ki jo je daroval pater Branko Cestnik. 
Sledil je družabni del v Gostilni 
Turist. Srečanje so s pevskimi 
točkami popestrili učenci OŠ Antona 
Bezenška z mentorjem Iztokom 
Migličem in Jakob Tonjko, ki je 
zaigral na harmoniko. Vse prisotne 
so pozdravili predsednik Sveta 
KS Frankolovo Dušan Horvat ter 
predstavnici župnijske KARITAS in 
KO RK Frankolovo. Med druženjem 
smo posebno pozornost namenili 
najstarejšemu prisotnemu krajanu 
Jožetu Gregorcu in najstarejši 
prisotni krajanki Stanislavi Žlaus. 
S cvetjem smo želeli razveseliti 
najstarejšo krajanko Terezijo Krivec, 

ki pa je srečanje zapustila predčasno. 
Majhno pozornost smo pripravili tudi 
rojstnodnevni slavljenki Emi Kroflič 
in Damjanu Muzlju. Ob prijetnem 
druženju smo malo poklepetali, si 
izmenjali novice in si obljubili, da se 
čez leto znova dobimo.

Zahvaljujemo se patru Branku 
Cestniku za darovano mašo, vsem 
nastopajočim ter osebju Gostilne 
Turist za pogostitev. Iskrena hvala 
članicam Karitasa, ki so spekle pecivo. 
Organizatorji se zahvaljujemo vsem 
za prispevek pri organizaciji srečanja 
z željo, da se naslednje leto znova 
srečamo.

ZAHVALA VSEM, KI STE POMAGALI
Ko te zadane nesreča, kot je ogenj, ki 
zajame tvoj dom, se šele zaveš, kako 
pomembna je pomoč in človeška 
solidarnost. Prav to smo občutili v 
ponedeljek, 28. 3. 2022, ko je bil 
za nas žalosten dan, ki si ga bomo 
zapomnili za vedno, saj je požar 
zajel naše gospodarsko poslopje 
in se razširil tudi na bližnji gozd. 
Gasilci so se dva dni spopadali z eno 
izmed najzahtevnejših intervencij, 
reševanjem stanovanjskih hiš in 
gašenjem zahtevnih gozdnih površin 
z enim samim ciljem, da se požar 
pogasi.

Iskreno se zahvaljujemo za hitro 
pomoč, izredno organiziranost 
in požrtvovalnost gasilcev PGD 

Frankolovo ter ostalih sosednjih 
gasilskih društev iz Nove Cerkve, 
Socke, Dobrne, Vojnika, Lemberga, 
Zreč, Stranic, Vitanja. Prav tako 
se zahvaljujemo vsem sosedom, 
prijateljem in vsem, ki ste nam 
nesebično pomagali pri odpravljanju 
posledic požara. Hvala tudi vsem 
drugim, ki nam pomagate in skrbite 
za našo živino na svojih kmetijah 

(hvala vam Marki, Podpečani, 
Šibanci, Šimeki) in vsem dobrim 
ljudem, ki ste nam darovali seno, 
stroje, denar, pomagate pri gradnji 
novega poslopja … Brez vaše srčnosti, 
vztrajnosti in pomoči bi težko zmogli 
sami. 
Še enkrat ISKRENO HVALA vsem.

Družina Fijavž iz Lipe pri Frankolovem
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Na Cvetličnem sejmu 
Cvetlični sejem je na Frankolovem 
že tradicionalna prireditev, saj ga 
prirejamo od leta 1996. Z dogodkom 
želi Turistično društvo Frankolovo 

vzpodbuditi krajane k lepemu in 
urejenemu okolju. Seveda sejma vmes 
kakšno leto ni bilo, tudi zadnji dve leti 

ne, letos pa je bil ponovno. Pozdravila 
sta nas podžupan g. Vili Hribernik 
in predsednik KS Frankolovo, Dušan 
Horvat, dogodek pa je povezoval 

znani humorist Gojko Jevšenak, ki je 
dobro poskrbel za zdravje. Saj veste, 
da pravijo, da je smeh pol zdravja.

Na sejmu, pod platneno streho bratov 
Pušnik, smo podelili po eno rožico 
za vsako gospodinjstvo in za vsakega 
člana društva, ki so prišli na prireditev. 
Vsako polno uro je bilo tudi žrebanje 
za obešanko petih rož izmed članov, 
ki so že plačali članarino. Izžrebanih 
je bilo 5 članov, našemu gostincu 
Franciju Kralju, 'šefu' Gostilne Turist, 
pa smo podarili rožico za zahvalo in 
zgledno sodelovanje. Obiskovalci so 
imeli možnost nakupa rož, različnih 
sadik zelenjave, srečk za srečelov 
in druge obsejemske ponudbe. 
Sodelovala sta dva cvetličarja: naša 
krajanka Darja Srebot in Jamnišek iz 
Dobrne, članice KO RK Frankolovo 
so merile pritisk, svoje izdelke in 
pridelke je predstavilo več društev: 
Čebelarsko društvo, Društvo Dobra 
volja iz Pristave in Društvo MDDI iz 
Celja, sodelovale so tudi članice Centra 
ponovne uporabe iz Vojnika, Jožica 
Povše je vodila delavnico izdelovanja 
rož iz serviet, ga. Marina  je predstavila 
pletenine, glasbeni gostje, ansambel 
Mladi  vižarji, pa so poskrbeli za 
prijetno glasbo. 
Letos smo prvič organizirali tudi 
izmenjavo knjig. V gospodinjstvih se 
nabirajo prebrane knjige, ki ostanejo 
pozabljene na podstrešjih. Pozvali 
smo obiskovalce, da lahko na sejem 
prinesejo svojo knjigo, odnesejo pa 
tisto, ki jim je všeč. Nekaj knjig je 
zamenjalo lastnike. Pozvali smo tudi za 
izmenjavo semen, ki pa jih je prinesla 
samo mala Miriam. Sejem je bil živ, 
kot pravijo. Obiskovalci so si vzeli 
čas in prišli, zato je bil sejem, kot se 
spodobi. Hvala vsem, ki ste kakor koli 
prispevali, da smo prireditev uspešno 
izpeljali. Naj vas rožice spremljajo do 
prihodnjega leta, ko se spet vidimo.                                                                                    

TURISTIČNO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO
Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš

Irma Blazinšek in Gojko Jevšenak 

Fantje ansambla Mladi vižarji so poskrbeli 
za prijetno vzdušje.
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EZLATA MREŽA IN 
OBČINA VOJNIK      
Tekst in foto: Špela in Marjan Oprčkal

Prostofer na poti 
Decembra sva z možem na straneh vojniške občine 
zasledila razpis za šoferja prostovoljca. Spogledala 
sva se in v trenutku ugotovila, da je to zadeva, kjer se 
skupaj najdeva pri nekem družbeno koristnem delu, 
oskrba starejšega pa bo še celovitejša, če bova na poti 
z njim oba. Jaz sem se ravnokar upokojila, mož se 
bo upokojil naslednje leto, oba sva relativno zdrava 
in sposobna za vožnjo. In tako sem naju prijavila. 
Povabili so naju na izobraževanje in dali vse potrebne 
informacije. Avto je električen, zato smo najprej 
opravili poskusno vožnjo.
V nestrpnem pričakovanju prvega klica za vožnjo iz 
klicnega centra Zlata mreža v Ljubljani, se je to res hitro 
zgodilo. Klic naju je napotil k človeku, ki živi samo 4 km 
od najinega doma, pa ga sploh ne poznava, niti ga še 
nisva videla. In tako sva šla, da ga odpeljeva k zdravniku 
specialistu v Celje. Na najino presenečenje nama je 
povedal, da je bil datum pregleda prestavljen zaradi 
odsotnosti zdravnika. Gospod nama tega ni prej javil, ker 
si je zelo želel kakšne družbe, hkrati pa je želel urediti tudi 
nekaj opravkov. Ker sva si z možem že tako in tako vzela 
čas za to aktivnost, sva ga po predhodnem posvetu z gospo 
Urško vseeno peljala v Celje, kjer je na več lokacijah opravil 
nakupe za različne potrebe njegovega gospodinjstva. Za 
prevoz istega uporabnika so naju poklicali še dvakrat. Tako 
sva ga pospremila še na dva specialistična pregleda, ki sta 
bila zanj tudi naporna in boleča. Na poti smo spoznavali 

eden drugega, se pogovarjali o njegovih težavah, slabem 
zdravju, problemih, ostal je namreč brez žene in brez 
otrok. Ugotovila sva, da je pravi za Prostoferja, pa še 
kakšno drugo pomoč. Na naju se je navezal in še poprosi 
za različno sprotno pomoč.
Kot voznika prostovoljca sva oba z možem hvaležna za 
drobna veselja in sleherno zadovoljstvo uporabnika. Na 
teh poteh se kar hitro  stkejo srčne povezave, doživiš 
veselje skupnosti  in še bolj si prizadevaš, da: »Kamorkoli 
greš, ne dopusti, da bi šel kdo od tebe manj srečen, kot je 
prišel.« (mati Tereza)

»TISOČKRAT HVALA« JE PREMALO
Drage Frankolovčanke, dragi 
Frankolovčani, spoštovani dobri ljudje, 
našo družino je v petek, 28. januarja 
2022, prizadela velika nesreča. V 
požaru je bila uničena naša hiša. Z 
ognjem se je borilo več kot 60 gasilcev 
domačega in okoliških prostovoljnih 
gasilskih društev. Mansarda je v celoti 
zgorela, zaradi velike količine vode 
pa je bil uničen tudi velik del spodnjih 
prostorov, saj je voda pritekla prav v 
klet. Težko je z besedami opisati vsa 

občutenja in hvaležnost.
Najprej bi se želeli zahvaliti vsem 
požrtvovalnim gasilcem, ki so se borili 
z ognjenimi zublji. Iskrena hvala tudi 
članom PGD Frankolovo, ki so prvo 
februarsko soboto opravili veliko delo 
– odstranili so ostanke požara. Hvala 
tudi vsem sosedom in prijateljem, ki so 
takoj priskočili na pomoč.
Najtoplejša zahvala vsem vam, ki sta 
na kakršen koli način po svojih močeh 
prispevali, da naš dom že obnavljamo. 

Hvala KS Frankolovo, Župnijski Karitas 
Frankolovo, KO RK Frankolovo, KO RK 
Nova Cerkev, vsem ostalim društvom, 
vsem, ki ste po prispevku v oddaji 
Tednik poslali sporočila ali nakazali 
denar. Hvala vsem pobiralcem in vsem, 
ki ste nam velikodušno pomagali. 
Hvala, ker nam stojite ob strani in 
hvala, ker je z vašo prisotnostjo breme 
lažje in prihodnost lepša.

Družina Verdinek
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VU IRMA
BLAZINŠEK            
Tekst: Mojca Skale, foto: Jasna Rajnar Petrović

Prejemnica posebnega priznanja za prostovoljstvo 
Slovenska filantropija je 24. maja 2022 v Kamniku v 
okviru nacionalnega tedna prostovoljstva podelila Irmi 
Blazinšek iz Lipe pri Frankolovem posebno priznanje 
za prostovoljstvo zaposlenim v javni upravi. 
 
Osnovni pogoj za pridobitev priznanja je zaposlitev v 
javni upravi. Predlog je podala Občina Vojnik kot njen 
delodajalec. Člani komisije so prepoznali in nagradili njene 
več kot 40-letne dejavnosti, povezane s prostovoljstvom. 

Obrazložitev na podelitvi: »Gospa Irma Blazinšek dobi 
posebno priznanje za dolgoletno vsestransko prostovoljsko 
udejstvovanje v lokalni skupnosti. Zaposlena je na 
Občini Vojnik. Svojih ur prostovoljskega dela ne šteje. 
Odkar pomni, se odziva na potrebe ljudi v svojem okolju. 
Prostovoljstvo je zanjo del vsakdanjika, predstavlja 
ji pridobivanje novih znanj in izkušenj ter sklepanje 
novih poznanstev. Je povezovalni člen med društvi v 
treh krajevnih skupnostih. Že več kot 40 let je članica 
pevskega zbora in večletna članica Turističnega društva 
Frankolovo, ki ga je uspešno oživila, ko je v kriznih časih 
prevzela njegovo vodenje. Sodeluje s PGD Frankolovo, KO 
RK Vojnik, Prosvetnim društvom in Društvom jadralnih 
padalcev. Za prostovoljce je značilno, da imajo veliko 
srce, in Irmo Blazinšek boste prepoznali prav po tem. S 
svojim prostovoljskim delom je zgled vsem sodelavcem v 
Občini. Irma je vedno pripravljena priskočiti na pomoč, 
svoje delo opravlja s srcem in toplino. Pogosto je vezni 
člen med tistimi, ki potrebujejo pomoč, in tistimi, ki 
lahko pomagajo. Za svoje prostovoljsko delo je že prejela 
priznanje Krajevne skupnosti Frankolovo in priznanje 
župana Občine Vojnik.«

Spoštovana gospa Irma, z županom, s sodelavkami in 
sodelavci se pridružujemo čestitki in vam želimo še veliko 
volje in moči za izvajanje prostovoljnih dejavnosti.

Priznanje za dolgoletno vsestransko prostovoljsko udejstvovanje v 
lokalni skupnosti.
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VUPROSTOČASNE 
AKTIVNOSTI ZA VSE         
Tekst: Simona Matko Počivalšek, foto: Matjaž Jambriško

Most mladih je praznoval 10 let
Društvo za aktivno preživljanje 
prostega časa Most mladih je leta 
2021 zabeležilo okrogli jubilej – 
10 let delovanja. Leta 2011 smo se 
združile mamice, ki smo si želele, 
da bi v občini Vojnik kreirale 
aktivnosti za naše najmlajše. 
 
Skozi delovanje smo se že v samem 
začetku začeli povezovati tudi z 
drugimi društvi v kraju. Vsa leta 
smo nudili pester izbor prostočasnih 
aktivnosti za vse generacije. Veseli 
smo bili obiska otrok, upokojencev 
in drugih, ki so z veseljem in v 
res velikem številu obiskovali vse 
naše dogodke. Vsi naši dogodki 
so bili brezplačni, sofinancirali 
so jih donatorji, Občina Vojnik 
in Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 
Izjema so bile stand up komedije 
in muzikal Cvetje v Jeseni, ki so 
bili zaradi honorarja nastopajočih 

ovrednoteni z minimalno ceno 
vstopnice.

Nekaj najodmevnejših projektov 
v našem kraju v preteklih letih 
delovanja:

Tradicionalno pustno rajanje za 
otroke, športno-tradicionalna 
prireditev Veter v laseh, 
računalniške delavnice za 
upokojence, študijski krožki za 
širšo javnost, muzikal Cvetje v 
jeseni, novoletni ples za otroke, 
obisk Božička v občini, gledališke 
predstave za otroke, stand up 
komedije za odrasle in druge 
aktivnosti s področja športa, kulture 
in izobraževanja. 

V tem obdobju smo se družili, 
zabavali, izobraževali in aktivno 
preživljali prosti čas predvsem brez 
računalnikov, telefonov in televizije. 

Vsa leta nam je Občina Vojnik stala 
ob strani in imela posluh za naše 
ideje in predloge. Posebej pa bi se 
zahvalili našim donatorjem, ki so 
nam v času pandemije omogočili 
izvajanje tradicionalnih prireditev. 
Naši donatorji so družba PEOR, d. o. 
o., družba KOVA, d. o. o., Delavska 
hranilnica in drugi.

Ob tej priložnosti se kot predsednica 
društva zahvaljujem občinski 
upravi in obema županoma Benu 
Podergajsu in Branku Petretu za 
izkazano zaupanje, posluh za naše 
predloge in podelitev županovega 
priznanja v letu 2021. Društvo Most 
mladih bo tudi v prihodnje izvajalo 
prostočasne aktivnosti v povezavi z 
medgeneracijskim povezovanjem, 
o naših dogodkih pa vas bomo 
obveščali preko spletne strani Moja 
Občina Vojnik.

Priznanje župana Simoni Matko Počivalšek  za 10-letno delo predsednice Društva Most mladih ter dejavno delo v Teniškem klubu Vojnik.
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TOČKA BONUM 9      
Tekst: Nataša Kovačič Stožir

Ko se vse prave rešitve združijo na enem mestu
V Bonum 9 se zavedamo, da 
se podjetniki borimo za svoj 
obstoj s ciljno usmerjenostjo 
na opravljanje krovnega posla. 
Zavedamo pa se tudi, da je za 
nadaljnji razvoj ključno odlično 
delovanje podpornih aktivnosti, 
ki usmerjajo poslovanje k 
učinkovitejšemu in donosnejšemu 
načinu dela.

Zato je Bonum 9 podjetniška točka, 
ki na enem mestu združuje vse 
ključne vidike podpore poslovanja 
podjetjem. Vizija podjetniške točke 

je, da podjetjem nudimo podporne 
storitve od ustanovitve do vodenja 
računovodstva, pridobivanja 
povratnih in nepovratnih sredstev, 
postavitve organizacije, nadaljnje 
optimizacije in administrativne 
podpore poslovanja.

Naše storitve dobijo največjo dodano 
vrednost pri mikro, majhnih in 
srednje velikih podjetjih, društvih in 
zadrugah. Osnova, s katero gradimo 
odnos, temelji na popolnoma 
individualnem pristopu. 

Našo ekipo sestavlja grozd izkušenih 
strokovnjakov z različnih področij. 
Naša interdisciplinarnost reševanja 
izzivov omogoča brezhibno 
delovanje ključnih vidikov 
poslovanja podjetij. Kontaktirajte 
nas in z veseljem vam bomo 
pomagali (www.bonum9.com). 
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AVTOBUSNI PREVOZI      
Tekst in foto: Lea Sreš

Vsak torek in četrtek v Izolo
Drago Selčan iz Arclina je izkušen šofer in 
podjetnik, ki se ukvarja s prevozi že dolga leta. 
Njegova poklicna pot se je začela leta 1996 
na tovornih prevozih; nadaljeval je družinsko 
tradicijo, tudi oče je bil namreč avtoprevoznik. 
Danes je avtobusni prevoznik. 
 
Leta 2010 je opravil šoferski izpit za avtobus in 
najprej vozil za prijatelja. Ker ljudje radi potujemo 
in se brezskrbno družimo, je zanimanje za prevoze 
raslo. Minibus s 24 sedeži je bil njegovo prvo 
vozilo, dodal mu je še velik avtobus in zadostil 
željam naročnikov prevozov. Potem pa je prišel 
čas zaprtja družbe in omejevanja gibanja ljudi. 
V tem času so podjetniki preživljali težke čase. 
Za podporo in pomoč je hvaležen ženi, sestri in 
bratrancu, ki mu nesebično pomagajo. Selčan 
zna ceniti pomoč ljudi, ki so vpeti v njegovo delo, 
tudi pomoč sina, ki mnogokrat poskrbi za čiščenje 
avtobusa. Pri poslovanju z ljudmi so po njegovem 
mnenju pomembni korektnost, poštenost in kar 
je najpomembnejše, držati se dogovora. Vsa leta 
podjetništva se je dokazoval in potrjeval, razvoj 
podjetja je dosegel s poštenim delom. 

Za vse, ki načrtujete potepanja po Sloveniji in tudi 
čez mejo, pokličite za prevoz Draga Selčana iz 
Arclina na telefon 041 663 557. Za poletno sezono 
ima vsak torek in četrtek priložnost udeležbe na 
enodnevnem kopalnem izletu v Izolo. Jutranji 
odhod iz Frankolovega, Nove Cerkve ali Vojnika, 

celodnevno kopanje ali kar koli želite početi v 
Izoli in večerni povratek v domači kraj za 18 EUR. 
Preverite ponudbo na tds-tours@hotmail.com. 



32 | OgledalO | 02 – 137 | 23. junij 2022 | 

G
O

SP
O

DA
RS

KI
 U

TR
IP RAZNOLIKOST 

PODEŽELJA       
Tekst in foto: Primož Kroflič

Člani LAS potrdili dva skupna projekta 
V sredo, 11. maja 2022, je bila na 
Frankolovem 14. Skupščina LAS 
Raznolikost podeželja. Udeleženci 
so potrdili Poročilo o delovanju 
LAS za leto 2021, Načrt dela LAS 
za leto 2022 in višino članarine za 
leto 2022. Na predlog Upravnega 
odbora LAS je Skupščina potrdila 
tudi dva projekta za neposredno 

potrditev.
Projekt na temo lokalne oskrbe in 
ranljivih skupin bo sofinanciran 
s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in oddan v odobritev 
na MGRT. V njem bodo sodelovali LAS 
Raznolikost podeželja, Občina Laško, 
Občina Vojnik, Kmetijska zadruga 
Laško, STIK Laško, Zavod Vozim in 
Društvo paraplegikov JZ Štajerske. 
Namen načrtovanih aktivnosti 
projekta je predstavitev lokalne 
ponudbe območja prebivalcem 
urbanih območij LAS ter vključevanje 

ranljivih skupin, predvsem oseb s 
posebnimi potrebami in mladih, v 
družbo.

Obdobje izvajanja: maj 2022 – junij 
2023, skupna vrednost projekta: 
232.614,99 EUR, upravičeni stroški: 
196.807,73 EUR, sredstva ESRR: 
157.446,18 EUR. Sofinanciranje 
upravičenih stroškov v višini 80 %. 
Načrtovane aktivnosti po 
partnerjih: Občina Laško: nakup 
4 prodajnih stojnic Cubie, Občina 
Vojnik: oprema prostora za TIC in 
predstavitveni terminal. KZ Laško: 
nakup 4 prodajnih avtomatov, LAS 
Raznolikost podeželja: aktivnosti za 
spodbujanje uporabe lokalne hrane 
v šolah in vrtcih, izobraževanje za 
ponudnike z območja, promocijske 
zgodbe za predstavitev ponudbe, 
fotografiranje in snemanje lokalne 
ponudbe, organizacija prireditev, 
skupen promocijski material, 
vodenje in koordinacija projekta, 
STIK Laško: natečaj za pripravo 
jedi z laškim pivom in delo s 
ponudniki, Zavod VOZIM in Društvo 
paraplegikov JZ Štajerske: aktivnosti 
za ranljive skupine – nakup ročnih 
invalidskih koles (e-hand bike) in 
električnih priklopov za invalidske 
vozičke za izposojo. Izvedba 
izobraževalnih srečanj v osnovnih 
šolah in sodelovanje na prireditvah 
(zdravo življenje, predstavitev poti, 
medgeneracijska športna druženja).

Projekt na temo ureditve počivališč 
za avtodome in športnega parka bo 
sofinanciran s sredstvi Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in oddan v odobritev 
na ARSKTRP. Namen načrtovanih 
aktivnosti projekta je ureditev 
postajališč za avtodome in športnega 
parka s fitnesom na prostem ter 
s tem zagotovitev primerljive 
infrastrukturne opremljenosti na 
območju LAS. Projektni partnerji 
bodo z načrtovanimi aktivnostmi 
prebivalcem in obiskovalcem 
območja LAS omogočili kakovostno 
preživljanje prostega časa in možnost 
spoznavanja območja.

Obdobje izvajanja: junij 2022 – 
december 2022, skupna vrednost 
projekta: 204.602,50 EUR, 
upravičeni stroški: 139.802,86 EUR, 
sredstva EKSRP: 118.832,43 EUR. 
Sofinanciranje upravičenih stroškov v 
višini 85 odstotkov.

Načrtovane aktivnosti po partnerjih:
Občina Laško: Ureditev postajališč 
za avtodome na Šmohorju, Občina 
Vojnik: Ureditev športnega parka s 
fitnesom na prostem v Vojniku, CPU, 
d. o. o.: Izvedba treh sklopov delavnic 
za ranljive skupine, Občina Štore: 
Ureditev postajališča za avtodome 
pri Domu na Svetini, LAS Raznolikost 
podeželja: vodenje in koordinacija 
projekta.

Udeleženci so potrdili Poročilo o delovanju 
LAS za leto 2021
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JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI MLADIM IN MLADIM DRUŽINAM PRI PRVEM 

REŠEVANJU STANOVANJSKEGA PROBLEMA V LETU 2022

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM za leta 2023–2025

 

 JAVNI RAZPIS ZA 
UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK V SEZONI 2022/2023

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

OBČINE VOJNIK V LETU 2022

JAVNI RAZPIS 
O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2022

 JAVNI POZIV
POSEBNA PRIZNANJA ZA ŠTUDIJSKE DOSEŽKE

JAVNI POZIV 
DIJAKOM, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 ZAKLJUČILI S SREDNJEŠOLSKIM IZOBRAŽEVANJEM

Vsi Javni razpisi in pozivi z obrazci so objavljeni na spletni strani
www.vojnik.si pod rubriko Aktualni javni razpisi.
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Na podlagi 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/16), 5. člena Pravilnika o enkratni 
denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem 
reševanju stanovanjskega problema (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/22), Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
69/21) objavlja župan Občine Vojnik naslednji

JAVNI RAZPIS
za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim 
družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema 
v letu 2022

I. Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je dodelitev enkratne denarne 
pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju 
stanovanjskega problema v Občini Vojnik v letu 2022 (v 
nadaljevanju: pomoč).

II. Upravičenci do razpisanih sredstev:
Upravičenec do pomoči je lahko mlada oseba ali eden od 
staršev mlade družine oziroma skrbnik otroka, ki je državljan 
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Vojnik 
in ki na območju Občine Vojnik prvič rešuje stanovanjski 
problem.

Izrazi v tem razpisu imajo naslednji pomen:
Mladi so osebe, ki na dan vložitve popolne vloge niso stare 
več kot 35 let in so samski oz. so pari brez otrok s stalnim 
prebivališčem v občini Vojnik in ki na območju občine Vojnik 
prvič rešujejo stanovanjski problem.

Mlada družina je življenjska skupnost staršev z enim ali več 
otroki, v kateri vsaj eden od staršev na dan vložitve popolne 
vloge ni star več kot 35 let. Kot mlada družina se šteje ne 
samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi 
vse druge družinske oblike.

Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva:
· gradnja oz. nakup stanovanja ali stanovanjske stavbe s 

strani upravičenca,
· preureditev stanovanja ali stanovanjske stavbe s strani 

upravičenca, ki zajema vsa gradbena dela, vključno z 
inštalacijami ter nakup in vgradnjo stavbnega pohištva 
(okna, vrata).

Pravice in upravičenci se medsebojno izključujejo. 
Upravičenec lahko enkratno denarno pomoč prejme 
samo enkrat in samo za eno od oblik reševanja prvega 
stanovanjskega problema.

Upravičenec:
· ne sme imeti v lasti druge primerne stanovanjske enote, 

v primeru mlade družine oziroma partnerstva velja enako 
tudi za partnerja;

· mora biti lastnik predmetne stanovanjske enote oziroma 
imetnik pravice razpolaganja za nedoločen čas, v primeru 
mlade družine oziroma partnerstva velja enako tudi za 
partnerja;

· mora v stanovanjski enoti, ki je predmet prijave na javni 
razpis, prijaviti stalno prebivališče v roku 3 let od podpisa 
pogodbe o dodelitvi sredstev. Enako velja za ostale 
osebe, navedene v prijavi na javni razpis;

· ne sme prodati ali oddati v najem nepremičnine, ki je 
predmet prijave na javni razpis, najmanj 3 leta po prejemu 
pomoči. V primeru mlade družine oziroma partnerstva 
velja enako tudi za partnerja.

Osebe, navedene v prijavi na javni razpis, morajo imeti 
na dan objave javnega razpisa poravnane vse zapadle 
obveznosti do Občine Vojnik in javnih zavodov oziroma 
podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica 
je Občina Vojnik.

III. Pogoji za dodelitev sredstev:
Upravičenec do pomoči mora izpolnjevati vsaj enega od 
naslednjih pogojev:

· da si z gradnjo oziroma nakupom stanovanja ali 
stanovanjske stavbe prvič rešuje stanovanjski problem;

· da si s preureditvijo stanovanja ali stanovanjske stavbe 
prvič rešuje stanovanjski problem.

V primeru mlade družine oziroma partnerstva veljajo enaki 
pogoji tudi za partnerja.

Nakup stanovanja oz. stanovanjske hiše mora biti izveden v 
obdobju od 1. 1. 2022 do vključno
17. 10. 2022. Ravno tako se mora v tem obdobju izvajati 
preureditev oz. gradnja enote.

Če upravičenec ni lastnik grajene, kupljene oz. preurejene 
enote, mora k vlogi priložiti tudi overjeno izjavo lastnika 
enote (zadostuje overitev podpisa na Upravni enoti), da 
vlagatelju, partnerju oz. vlagateljevi družini nepreklicno in 
brezpogojno dovoljuje bivanje v njej.

IV. Razpisni postopek:
Pravico do pomoči lahko uveljavlja upravičenec z vlogo na 
predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani Občine 
Vojnik (http://www.vojnik.si) in sedežu Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8,     3212 Vojnik.

Predpisani obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju.

Vloga se pošlje po pošti na naslov Občina Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik ali vloži v sprejemni pisarni Občine Vojnik, 
najpozneje do vključno 17. 10. 2022.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 
»Ne odpiraj – JR – pomoč mladim in mladim družinam«.

Sredstva med upravičence razdeli tričlanska komisija, 
določena s sklepom župana.

Obravnavo popolnih vlog izvede komisija, ki vloge točkuje, 
izdela poročilo in z izdano odločbo razdeli sredstva med 
upravičence.
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Za vodenje razpisnega postopka se uporabljajo določila 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Višina dodeljene pomoči je odvisna od števila prejetih točk, 
števila upravičencev in višine razpisanih sredstev. Vloge se 
točkuje po naslednjih merilih:

TOČKOVANJE VLAGATELJEV
MLADA 
OSEBA
[točk]

MLADA 
DRUŽINA

[točk]

PROSILCI, KI SO GLEDE NA 
AKTIVNOST POMEMBNI ZA 
OBČINO:
Najmanj 1-letno aktivno članstvo v 
katerem koli društvu oz. organizaciji 
za zaščito in reševanje z delovanjem 
na območju občine Vojnik – za vsako 
članstvo v posamezni enoti.

Opomba: Ne glede na članstvo v 
posamezni enoti, je iz te kategorije 
mogoče pridobiti največ 40 točk.

10

STALNO BIVANJE NA OBMOČJU 
OBČINE VOJNIK:
- do vključno 5 let
- od vključno 6 let do vključno 15 let
- nad 15 let

Opomba: Upošteva se število let, 
mesecev in dni, dopolnjenih na dan 
objave razpisa. V primeru prekinitve 
bivanja se doba bivanja v
občini sešteva.

15
20
30

PROSILEC BO SREDSTVA NAMENIL 
ZA:
- gradnjo stanovanjske hiše
- nakup stanovanja
- obnovo hiše
- obnovo stanovanja

30
20
10
5

ZA NAKUP ALI PREUREDITEV 
STAREJŠE STANOVANJSKE ENOTE, 
STAROSTI NAJMANJ 50 LET:
- za stanovanjsko hišo
- za stanovanje

30
15

IZJEMNI DOSEŽKI:
- na občinskem nivoju
- na državnem nivoju
- na mednarodnem nivoju

Opomba: točkuje se en, najvišji dosežek

10
20
30

Upravičenec lahko prejme največ 130 točk.
Razpoložljiva sredstva iz proračuna se med upravičence 
razdelijo na način, da znaša višina pomoči na mlado osebo 
oziroma par brez otrok največ 2.000,00 EUR, na mlado 
družino pa največ 3.000,00 EUR.

V. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma neodobritvi vloge pisno 
obveščeni v roku 30 dni po izteku razpisnega roka.

VI. Rok za izplačilo sredstev:
Pomoč se izplača vlagatelju na njegov transakcijski račun v 
roku 30 dni od sklenitve pogodbe o dodelitvi sredstev.
VII. Priloge, ki jih mora vlagatelj priložiti:
Poleg izpolnjenega obrazca iz IV. točke tega razpisa mora 
vlagatelj priložiti naslednje priloge:

- v primeru gradnje stanovanja ali stanovanjske hiše:
 - veljavno gradbeno dovoljenje za predmetni poseg oz. 

dokazilo o legalnosti stanovanjske enote,
 - o dokazila o izvedenih vlaganjih v gradnjo v minimalni 

višini:
    - za mlade 2.000,00 EUR,
    - za mlade družine 3.000,00 EUR.
- v primeru nakupa stanovanja ali stanovanjske hiše:
 - notarsko overjeno pogodbo o takšnem nakupu (če 

pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo), 
 - dokazilo o plačilu kupnine v minimalni višini:
    - za mlade 2.000,00 EUR,

    - za mlade družine 3.000,00 EUR.

Plačana kupnina mora sovpadati z vrednostjo iz pogodbe.

- v primeru preureditve stanovanja ali stanovanjske hiše:

 - veljavno gradbeno dovoljenje za predmetni poseg oz. 
dokazilo

 - legalnosti stanovanjske enote (samo v primeru 
potrebne pridobitve po zakonu, ki ureja graditev 
objektov, sicer izjavo, da gradbeno dovoljenje ni 
potrebno),

 - dokazila o izvedenih vlaganjih v preureditev v 
minimalni višini:

    - za mlade 2.000,00 EUR,

    - za mlade družine 3.000,00 EUR.

Dokazila o nastalih stroških (račun + dokazilo o plačilu) morajo 
v primeru gradnje in preureditve stanovanjske enote glasiti 
na upravičenca in morajo biti datirana od vključno 1. 1. 2022 
do 17. 10. 2022 (plačani računi).

VIII. Višina razpoložljivih sredstev v proračunu:
Višina sredstev, namenjenih za dodelitev obravnavane 
pomoči je 15.000,00 EUR, na proračunski postavki 4030357- 
Reševanje stanovanjskega problema mladih.

IX. Sankcije:
Če občinska uprava ugotovi, da je upravičenec prejel 
pomoč na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma 
v nasprotju z določbami tega razpisa, mora prejeti znesek 
vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi v roku 30 
dni od pravnomočnosti akta o ugotovitvi.

X. Informacije:
Vse informacije v povezavi z razpisom lahko dobite na sedežu 
Občine Vojnik ali po tel.: 03 78 00 623 (Urška Mužar) v času 
uradnih ur.

Številka: 352-0036/2022-1 
Datum: 9. 5. 2022 

Branko Petre
Župan Občine Vojnik
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Na podlagi 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/16), 5. člena Pravilnika o enkratni 
denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem 
reševanju stanovanjskega problema (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/22), Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
69/21) objavlja župan Občine Vojnik naslednji

JAVNI RAZPIS
za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim 
družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema 
v letu 2022

I. Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je dodelitev enkratne denarne 
pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju 
stanovanjskega problema v Občini Vojnik v letu 2022 (v 
nadaljevanju: pomoč).

II. Upravičenci do razpisanih sredstev:
Upravičenec do pomoči je lahko mlada oseba ali eden od 
staršev mlade družine oziroma skrbnik otroka, ki je državljan 
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Vojnik 
in ki na območju Občine Vojnik prvič rešuje stanovanjski 
problem.

Izrazi v tem razpisu imajo naslednji pomen:
Mladi so osebe, ki na dan vložitve popolne vloge niso stare 
več kot 35 let in so samski oz. so pari brez otrok s stalnim 
prebivališčem v občini Vojnik in ki na območju občine Vojnik 
prvič rešujejo stanovanjski problem.

Mlada družina je življenjska skupnost staršev z enim ali več 
otroki, v kateri vsaj eden od staršev na dan vložitve popolne 
vloge ni star več kot 35 let. Kot mlada družina se šteje ne 
samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi 
vse druge družinske oblike.

Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva:
· gradnja oz. nakup stanovanja ali stanovanjske stavbe s 

strani upravičenca,
· preureditev stanovanja ali stanovanjske stavbe s strani 

upravičenca, ki zajema vsa gradbena dela, vključno z 
inštalacijami ter nakup in vgradnjo stavbnega pohištva 
(okna, vrata).

Pravice in upravičenci se medsebojno izključujejo. 
Upravičenec lahko enkratno denarno pomoč prejme 
samo enkrat in samo za eno od oblik reševanja prvega 
stanovanjskega problema.

Upravičenec:
· ne sme imeti v lasti druge primerne stanovanjske enote, 

v primeru mlade družine oziroma partnerstva velja enako 
tudi za partnerja;

· mora biti lastnik predmetne stanovanjske enote oziroma 
imetnik pravice razpolaganja za nedoločen čas, v primeru 
mlade družine oziroma partnerstva velja enako tudi za 
partnerja;

· mora v stanovanjski enoti, ki je predmet prijave na javni 
razpis, prijaviti stalno prebivališče v roku 3 let od podpisa 
pogodbe o dodelitvi sredstev. Enako velja za ostale 
osebe, navedene v prijavi na javni razpis;

· ne sme prodati ali oddati v najem nepremičnine, ki je 
predmet prijave na javni razpis, najmanj 3 leta po prejemu 
pomoči. V primeru mlade družine oziroma partnerstva 
velja enako tudi za partnerja.

Osebe, navedene v prijavi na javni razpis, morajo imeti 
na dan objave javnega razpisa poravnane vse zapadle 
obveznosti do Občine Vojnik in javnih zavodov oziroma 
podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica 
je Občina Vojnik.

III. Pogoji za dodelitev sredstev:
Upravičenec do pomoči mora izpolnjevati vsaj enega od 
naslednjih pogojev:

· da si z gradnjo oziroma nakupom stanovanja ali 
stanovanjske stavbe prvič rešuje stanovanjski problem;

· da si s preureditvijo stanovanja ali stanovanjske stavbe 
prvič rešuje stanovanjski problem.

V primeru mlade družine oziroma partnerstva veljajo enaki 
pogoji tudi za partnerja.

Nakup stanovanja oz. stanovanjske hiše mora biti izveden v 
obdobju od 1. 1. 2022 do vključno
17. 10. 2022. Ravno tako se mora v tem obdobju izvajati 
preureditev oz. gradnja enote.

Če upravičenec ni lastnik grajene, kupljene oz. preurejene 
enote, mora k vlogi priložiti tudi overjeno izjavo lastnika 
enote (zadostuje overitev podpisa na Upravni enoti), da 
vlagatelju, partnerju oz. vlagateljevi družini nepreklicno in 
brezpogojno dovoljuje bivanje v njej.

IV. Razpisni postopek:
Pravico do pomoči lahko uveljavlja upravičenec z vlogo na 
predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani Občine 
Vojnik (http://www.vojnik.si) in sedežu Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8,     3212 Vojnik.

Predpisani obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju.

Vloga se pošlje po pošti na naslov Občina Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik ali vloži v sprejemni pisarni Občine Vojnik, 
najpozneje do vključno 17. 10. 2022.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 
»Ne odpiraj – JR – pomoč mladim in mladim družinam«.

Sredstva med upravičence razdeli tričlanska komisija, 
določena s sklepom župana.

Obravnavo popolnih vlog izvede komisija, ki vloge točkuje, 
izdela poročilo in z izdano odločbo razdeli sredstva med 
upravičence.
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, 
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
90/09 – odl. US, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 56/11 – 
odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 
189/20 - ZFRO, 203/20 - ZIUPOPDVE, 90/21), Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21), Zakona 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07, 
61/10, 62/10 – ZUPJS, 40/11, 40/11 – ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine 
in določitvi višine subvencije najemnin (Uradni list RS, št. 
153/21), 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/2016) in sklepa Občinskega sveta 
Občine Vojnik, sprejetega na 23. redni seji 19. 5. 2022

OBČINA VOJNIK
Keršova 8, Vojnik

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ 
V NAJEM

za leta 2023–2025

1 PREDMET RAZPISA

1.1 Predmet razpisa
Občina Vojnik (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo 
neprofitnih stanovanj, ki se bodo izpraznila ali na novo 
pridobila v letih 2023, 2024 in 2025 v najem. Število dodeljenih 
stanovanj bo odvisno od števila praznih stanovanj, ki bodo 
na razpolago v letih 2023–2025 oziroma do objave novega 
razpisa. 

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: 

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

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

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

Stanovanja, namenjena za listo A, bodo na območju občine 
Vojnik in bodo sproščena v času razpisa. 
Stanovanja, namenjena za oddajo mladim in mladim 
družinam, ki se bodo uvrstili na prednostno listo B, so 
predvidena na lokaciji Nova Cerkev 22 in na drugih lokacijah 
na območju občine Vojnik. Po zapolnitvi stanovanj glede 
na površinski normativ bodo prosilci, ki so uvrščeni na 
prednostno listo B, uvrščeni na prednostno listo A, po 
kriterijih za to listo.

Če bo število upravičencev za stanovanja po površinskem 
normativu, namenjena mladim in mladim družinam, manjše 

od sproščenega števila stanovanj, se preostala stanovanja 
dodelijo ostalim upravičencem po listi A.

Če bo število upravičencev za stanovanja, namenjena mladim 
in mladim družinam, večje od razpisanega števila stanovanj, 
se ti prosilci samodejno uvrstijo na listo A s pogoji za to listo.

Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom 
neprofitnega stanovanja, oddanega v najem. Lastnik 
stanovanja lahko odpove najemno pogodbo iz razlogov in 
pod pogoji, določenimi v 103. členu Stanovanjskega zakona, 
še zlasti, če najemnik redno ne plača najemnine v roku, ki ga 
določa najemna pogodba. 

1.2 Neprofitna najemnina

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena 
na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne 
najemnine in določitvi višine subvencije najemnin (Uradni 
list RS, št. 153/21) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v 
času sklepanja najemne pogodbe. 
Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do subvencionirane 
neprofitne najemnine v skladu z Uredbo oziroma drugim 
predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja je dolžan vsakih 
pet let preveriti, ali najemnik in uporabniki neprofitnega 
stanovanja še izpolnjujejo splošne pogoje za uporabo 
neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na 
dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za 
preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja 
pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobiva 
najemodajalec iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih 
podatkov upravljavcev zbirk podatkov v skladu z zakonom. 
Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse 
zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 
30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen 
do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko 
spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje skladno 
z 90. členom Stanovanjskega zakona. 

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

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v velikosti 55 m², 
točkovano s 320 točkami, znaša najemnina, izračunana na 
podlagi navedenih veljavnih predpisov, približno 231,35 EUR. 

1.3 Površinski normativi

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila 
lastne udeležbe in varščine

1-člansko od 20 m² do 30 m²

2-člansko nad 30 m² do 45 m²

3-člansko nad 45 m² do 55 m²

4-člansko nad 55 m² do 65 m²

5-člansko nad 65 m² do 75 m²
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6-člansko nad 75 m² do 85 m²
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine 
spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m².
Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi manjše stanovanje, 
če se upravičenec s tem strinja ali če to želi.
Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi večje stanovanje, če 
se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v 
m2 lahko obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

2 RAZPISNI POGOJI

2.1 Splošni pogoji

Upravičenci do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem 
morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 
- da so državljani Republike Slovenije ali državljani 

držav članic Evropske unije ob izpolnjevanju pogoja 
vzajemnosti, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v 
Republiki Sloveniji; 

- da imajo stalno prebivališče na območju občine Vojnik; 
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 

najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za 
nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali 
solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, 
ki ne presega vrednosti 40  odstotkov primernega 
stanovanja, razen če morajo to stanovanje po zakonu 
oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno 
najemnino; 

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

- da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva 
v letu 2021 gibljejo v mejah, določenih v razpisu pod 
točko 2.2;

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

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so 
tudi:
- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče 

v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, 
zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na 
območju občine Vojnik; 

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega 
vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na 
kraj stalnega prebivališča, če imajo na območju občine 
Vojnik možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno 
pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

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

- osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva 
pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o 
tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odl. US in 
14/99 – odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 
– uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o tujcih (Uradni 
list RS, št. 50/11 in 57/11 - popr.), Zakonu o urejanju 
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje 

SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – 
uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o začasnem 
zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 
2/04 – ZPNNVSM in 65/05 – ZZZRO).

2.2 Dohodkovni kriterij

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, 
če dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2021 
do 31.  12.  2021 ne presegajo v preglednici pod to točko 
določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je 
v navedenem obdobju znašala 1.270,30 EUR.

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

Velikost 
gospodinjstva

DOHODEK

%
Meja neto dohodka

v EUR

1-člansko 90 % do 1.143,27 EUR

2-člansko 135 % do 1.714,90 EUR

3-člansko 165 % do 2.096,00 EUR

4-člansko 195 % do 2.477,08 EUR

5-člansko 225 % do 2.858,17 EUR

6-člansko 255 % do 3.239,26 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja 
lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

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

2.3 Premoženje gospodinjstva

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

Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme 
presegati 40 % vrednosti primernega 

stanovanja

1-člansko 18.489,60 EUR

2-člansko 22.598,40 EUR

3-člansko 28.761,60 EUR

4-člansko 33.692,16 EUR

5-člansko 39.033,60 EUR

6-člansko 43.142,40 EUR
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2.4 Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu

Na razpisu ne morejo sodelovati:

- tisti, ki jim je bilo najemno razmerje z razpisnikom 
prekinjeno iz krivdnih razlogov, razen če so do izdaje 
odločbe o dodelitvi neprofitnega stanovanja poravnali vse 
obveznosti iz prejšnjega najemnega razmerja, vključno s 
stroški morebitnega sodnega postopka;
- pogoj iz prejšnje alineje se nanaša tudi na uporabnike 
stanovanja, razen če dokažejo, da v času trajanja prejšnjega 
najemnega razmerja niso bili zmožni plačevanja najemnine;
- tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti razpisnika 
in ne plačujejo obveznosti za stanovanje.

3 KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH   RAZMER PROSILCEV

3.1 Prednostne kategorije prosilcev
Prednostne liste upravičencev za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem bodo sestavljene na podlagi kriterijev, ki 
jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem. 

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

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

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

Točkovanje prednostnih kategorij prosilcev je določeno pod 
točko 3.3.

3.2 Dodatni pogoj
Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem razpisnik določa še dodatni 
pogoj in kriterije:
- STALNOST BIVANJA PROSILCA NA OBMOČJU OBČINE 
VOJNIK; doba stalnega bivanja se točkuje od vključno 
leta 1971 dalje, ker za obdobje pred tem letom ni mogoče 
dobiti potrdila o stalnem bivanju na območju občine Vojnik. 
Upošteva se število let, dopolnjenih v letu objave razpisa. 
V primeru prekinitve stalnega bivanja na območju občine 
Vojnik se doba stalnega bivanja sešteva.

Točkovanje dodatnih pogojev prosilcev je podrobneje 
določeno pod točko 3.3.

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

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV: število 
točk

1. 1. Mladi (prosilec do 30 let) 60

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

90

3. Družina z večjim številom otrok:
- najmanj 3 otroci
- za vsakega nadaljnjega otroka

60
10

4. Invalidi in družine z invalidnim članom 80

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

60

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

80

7. Žrtve nasilja v družini 80

8. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 60

9. Udeležba na prejšnjih razpisih:
  - 1 uvrstitev na prednostno listo
  - 2 uvrstitvi na prednostno listo
  - 3 ali več uvrstitev na prednostno listo

30
50

130

OPOMBA: Kriterija iz točke 1 in 2 se 
izključujeta

DODATNI POGOJ:

število 
točk

STALNO BIVANJE PROSILCA V OBČINI VOJNIK

nad 5 do 10 let 20

nad 10 do 15 let 40

nad 15 do 20 let 60

nad 20 let 80

4 RAZPISNI POSTOPEK

Razpis bo objavljen 17. 6. 2022 v Uradnem listu RS, na spletni 
strani Občine Vojnik (www.vojnik.si) in na oglasni deski 
Občine Vojnik. Obvestilo o razpisu pa bo objavljeno tudi v 
lokalnem časopisu Ogledalo. 
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se 
prijavijo na razpis, v času uradnih ur od 17. 6. 2022 v tajništvu 
Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. Obrazec bo objavljen 
tudi na spletni strani Občine Vojnik (www.vojnik.si).
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v 
višini 4,50 EUR za vlogo in 18,10 EUR za izdajo odločbe po 
tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš), kar 
znaša 22,60 EUR. Upravno takso v znesku 22,60 EUR prosilci 
plačajo na blagajni sedeža Občine Vojnik ali denar nakažejo 
s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse 
številka: 013395390309168, ref 11 76392-7111002 – Občinske 
upravne takse, katerega fotokopija se priloži vlogi.
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Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko 
zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane 
kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah. Status 
upravičenca dokažejo taksni zavezanci s pravnomočno 
odločbo o dodelitvi denarne socialne pomoči, denarnega 
dodatka po predpisih socialnega varstva oziroma 
nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo 
odraslih telesno in duševno prizadetih oseb, ali z drugimi 
dokazili. 

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi v višini 
22,60  EUR bo razpisnik sprejemal v tajništvu Občine 
Vojnik OD 17. 6. 2022 DO 27. 7. 2022, in sicer:

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

Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik. Šteje 
se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka za prijavo 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 11. ure osebno 
oddana v tajništvu Občine Vojnik.  

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

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

1. Izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in 
prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za leto 
2021 (osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz dela 
prek študentskega servisa, invalidnina, denarna 
socialna pomoč, nadomestilo za brezposelne itd.).

2. Povzetek obračuna dohodkov, prejetih v letu 2021, 
ali odločba o dohodnini za leto 2021 (neto osebni 
dohodek, regres, pokojnina, invalidnina, starševsko 
nadomestilo, dohodek iz dela preko študentskega 
servisa, poslovni izid s.  p., avtorski honorar itd.). 
Bančni izpis ni dokazilo. Kot dohodek se ne šteje: 
dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki 
za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za 
nego otroka, štipendije, stroški prevoza na delo in 
prehrano med delom, dohodki od občasnega dela 
invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, 
sredstva za odpravo posledic elementarnih nesreč, 
preživnina (ne glede na to, da se preživnina ne šteje 
kot dohodek, je treba, zaradi ugotavljanja statusa 
prosilca, odločbo o določitvi in višini preživnine 
predložiti) itd.

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

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

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

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

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

8. Dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma 
podnajemnini.

9. Dokazilo o kakovosti bivanja (starejša 
stanovanja s pomanjkljivimi oziroma dotrajanimi 
instalacijami, za kletna, vlažna oziroma premalo 
osončena stanovanja, stanovanja s popolnoma 
nefunkcionalno razporeditvijo prostorov ipd.) – 
točkovalni zapisnik. 

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

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

12. Izpisek iz rojstne matične knjige za vsakega otroka.
13. Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 

let.
14. Zdravniško potrdilo o nosečnosti.
15. Odločbo socialne službe o ločenem življenju 

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

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

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

18. Dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra 
za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje).

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

20. Odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše 
polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko 
duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje 
specialistične pediatrične službe.

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

22. Odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja.
23. Izjavo o dobi bivanja – stalnega prebivališča na 

območju občine Vojnik.
24. Izjavo o vsaj enkratnem sodelovanju na prejšnjih 

razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
v občini Vojnik. 

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s 
pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali 
kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk 
osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, 
ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V 
tem primeru morajo vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.
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Potrdila o državljanstvu, potrdila upravne enote, da je bil 
upravičenec izbrisan iz registra stalnega prebivalstva in 
da je po izbrisu pridobil dovoljenje za stalno prebivanje, 
potrdila iz evidence o odločitvah in izplačilih denarne 
odškodnine, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov 
gospodinjstva bo v skladu s prejšnjim odstavkom pridobil 
razpisnik od pristojnega državnega organa, podatke o 
obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz 
obstoječih zbirk podatkov. 

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

Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov 
brezplačno posredujejo vse podatke o obdavčljivih in 
neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo koledarsko 
leto pred letom razpisa za prosilca in polnoletne člane 
gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev neprofitnega 
stanovanja.

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

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

5 SPLOŠNE DOLOČBE

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

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, 
potrebnih za oblikovanje prednostne liste za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem, in dokumentiranih poizvedb, 
ki jih opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter 
posameznikih.

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

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa 
uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. 
Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa 
z enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in 

socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost 
pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki imajo 
stalno bivanje dalj časa na območju občine Vojnik.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi 
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 
6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Zoper odločitev 
razpisnika je dopustna pritožba na župana, ki bo o njej 
odločil v 2 mesecih po prejemu popolne pritožbe. Odločitev 
župana o pritožbi je dokončna. 

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

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

Od razpoložljivih stanovanj v letih 2023–2025 se bodo 
stanovanja dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi, 
upoštevaje površinske normative, navedene v razpisu pod 
točko 1.3. 

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

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

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

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

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

Številka: 352-0035/2022
Vojnik, 19. 5. 2022

Branko Petre
Župan Občine Vojnik
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JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE 
ŠOLE VOJNIK V  SEZONI 2022/2023

Občina Vojnik vabi vzgojno-izobraževalne zavode, športna 
društva, klube, rekreativne skupine in vse občane občine 
Vojnik, da si za svojo športno dejavnost v sezoni 2022/2023 
priskrbite termine za uporabo v telovadnici Osnovne šole 
Vojnik.
Vabimo vas, da predložite vlogo za uporabo prostorov, ki so 
namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, košarke, 
odbojke, badmintona, drugi različni splošni vadbi, rekreaciji) 
in športnemu plezanju.
Objekt je energetsko in prostorsko nadstandardno zasnovan, 
tako da se v njem lahko prirejajo tudi večja športna 
tekmovanja, družabne in kulturne prireditve.

SEZNAM PROSTOROV ZA NAMEN UPORABE IN CENIK ZA 
UPORABO

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

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

POVRŠINA CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica 24,00

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

POVRŠINA CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica 48,00

 2/3 telovadnice 32,00

 1/3  telovadnice 18,00

umetna plezalna stena + 1/3 
telovadnice 24,00

POVRŠINA: 
1/3 telovadnice

SEZONSKA CENA NA 
ENOTO  (v EUR/uro od 1. 
9. 2022 do 30. 6. 2023)

društva, klubi, skupine in 
druge pravne ter fizične 

osebe

15,28 €  - 1,0 ura/na teden
22,92 €  - 1,5 ure/na teden
30,56 €  - 2,0 ure/na teden

POVRŠINA: 
1/3 športno plezanje

SEZONSKA CENA NA 
ENOTO  (v EUR/uro od 1. 
9. 2022 do 30. 6. 2023)

društva, klubi, skupine in 
druge pravne ter fizične 

osebe

20,37 €  - 1,0 ura/na teden
30,56 €  - 1,5 ure/na teden
40,74 €  - 2,0 ure/na teden

POVRŠINA: 

1/3 

telovadnice

CENA ENKRATNE UPORABE (v EUR/uro)

društva, 

klubi, 

skupine in 

druge pravne 

ter fizične 

osebe

18 € (plačilo za uporabo 1/3 telovadnice) na 
1 uro
 9 €  (plačilo za porabo polovice 1/3 
telovadnice) na 1 uro
18 € + 9 € = 27 € (plačilo za uporabo) za 1,5 
ure
18 € + 18 € = 36 € (plačilo za uporabo) za 2 uri
24 € (plačilo za uporabo plezalne stene + 1/3 
telovadnice) za 1 uro

Za sezonsko uporabo telovadnice se šteje uporaba 4 
(štiri) mesece in več.
Uporaba zajema zakupljeno površino, garderobo s tuši ter 
možnost uporabe sanitarij.
Uporabo telovadnice za ŠPORTNA TEKMOVANJA se iz 
proračuna Občine Vojnik sofinancira vsem društvom oziroma 
klubom s sedežem v občini Vojnik, ki izpolnjujejo pogoje 
19. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole 
Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2014). 
Uporaba telovadnice za vsako »tekmo« zajema uporabo 
potrebne površine, uporabo dveh ali več garderob s 
tuši ter možnost uporabe sanitarij. Uporaba zajema tudi 
delovanje semaforjev, ozvočenja, odprtih tribun, uporabe 
zapisnikarskih miz in stolov, možnost priklopa na internet ter 
garderobe za sodnike.

UPORABA TELOVADNICE 
ZA KOMERCIALNE 

NAMENE PRIREDITVE
CENA (v EUR/dan)

cela telovadnica
2/3 telovadnice
1/3 telovadnice

uporaba in postavitev odra

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

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

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

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

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

 DDV je vključen v ceno.

Rok za prijavo na javni razpis:
Izpolnjeno prijavo (vlogo) na javni razpis nam pošljite na 
poštni naslov ali na e-poštni naslov, in sicer najkasneje 
do petka, 19. 8. 2022.
Do 29. 8. 2022 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini 
oz. zasedenostjo telovadnice. S prijavitelji, ki se jim bodo 
prijavljeni termini prekrivali, bomo termine uskladili in 
nato sklenili ustrezne pogodbe o uporabi. Telovadnica bo 
predvidoma v uporabi od 1. 9. 2022.
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Potrdila o državljanstvu, potrdila upravne enote, da je bil 
upravičenec izbrisan iz registra stalnega prebivalstva in 
da je po izbrisu pridobil dovoljenje za stalno prebivanje, 
potrdila iz evidence o odločitvah in izplačilih denarne 
odškodnine, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov 
gospodinjstva bo v skladu s prejšnjim odstavkom pridobil 
razpisnik od pristojnega državnega organa, podatke o 
obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz 
obstoječih zbirk podatkov. 

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

Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov 
brezplačno posredujejo vse podatke o obdavčljivih in 
neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo koledarsko 
leto pred letom razpisa za prosilca in polnoletne člane 
gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev neprofitnega 
stanovanja.

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

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

5 SPLOŠNE DOLOČBE

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

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, 
potrebnih za oblikovanje prednostne liste za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem, in dokumentiranih poizvedb, 
ki jih opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter 
posameznikih.

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

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa 
uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. 
Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa 
z enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in 

socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost 
pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki imajo 
stalno bivanje dalj časa na območju občine Vojnik.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi 
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 
6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Zoper odločitev 
razpisnika je dopustna pritožba na župana, ki bo o njej 
odločil v 2 mesecih po prejemu popolne pritožbe. Odločitev 
župana o pritožbi je dokončna. 

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

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

Od razpoložljivih stanovanj v letih 2023–2025 se bodo 
stanovanja dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi, 
upoštevaje površinske normative, navedene v razpisu pod 
točko 1.3. 

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

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

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

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

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

Številka: 352-0035/2022
Vojnik, 19. 5. 2022

Branko Petre
Župan Občine Vojnik
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Pogoji in priprava urnikov:
V skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o uporabi telovadnice 
Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/2014) imajo pri najemu prostorov telovadnice v uporabo 
prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
a) Vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega 
programa redne šolske športne vzgoje:
· redna športna vzgoja Osnovne šole Vojnik,
· interesne dejavnosti Osnovne šole Vojnik, 
· redna športna vzgoja drugih vzgojno-izobraževalnih 

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

ali vzgojno- varstvenih zavodov v občini Vojnik,
· občinski programi.
b) Športna in druga društva ali zveza društev s sedežem 
v občini Vojnik:
· program, vključen v občinski letni program športa,
· razvrstitev v višjo kakovostno skupino (rangiranje 

društev),
· večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni 

skupini,
· funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in 

specifičnost športne panoge.
c) Drugi izvajalci programov in športnih dejavnosti:
· interesna športna vzgoja otrok in mladine,
· programi športnih društev in drugih izvajalcev,
· športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v 

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

Ne glede na določila prejšnjega odstavka upravljavec lahko:
· kateremu koli uporabniku odpove posamezne termine 

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

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

PRILOGA:
· VLOGA ZA UPORABO  TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE 

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

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

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

Št.: 671-0004/2021-30   Branko Petre
Vojnik, 23. 5. 2022 Župan Občine Vojnik

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav za obstoječe objekte na območju občine 

Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/2022) Občina 
Vojnik objavlja:

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju malih čistilnih naprav (individualnih ali 

skupinskih) na območju občine Vojnik v letu 2022

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 za obstoječe objekte na območju občine 
Vojnik. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 
2022 v višini 15.000,00  EUR. Sofinanciralo se bo največ do 
50  odstotkov vrednosti posamezne investicije oziroma 
največ 2.000 EUR, vključno z DDV. Sofinancira se nabava ene 
MČN za en stanovanjski objekt, ali tudi nabava ene MČN za 
več stanovanjskih objektov.

3. UPRAVIČENCI

Upravičenci do sofinanciranja izgradnje MČN na podlagi 
tega pravilnika so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče 
v občini Vojnik in so lastniki ali solastniki obstoječih 
stanovanjskih stavb, namenjenih stalnemu prebivanju, ki 
stojijo na območju občine Vojnik. V primeru skupne MČN za 
več stanovanjskih objektov je nosilec investicije - vlagatelj 
tisti, ki ima v lasti zemljišče, na katerem bo čistilna naprava 
zgrajena.

4. POGOJI IN TEHNIČNE ZAHTEVE:

-  MČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti 
izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov 
odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21). Informativni 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 odstotkov glede na KPK (kemijska potreba po 
kisiku) ali MČN, ki dosega KPK pod 125 mg/l O².

-  MČN mora biti na seznamu Gospodarske zbornice 
Slovenije oziroma ustrezati pogojem iz uredbe, navedene 
v 1. alineji.
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-  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 
MČN, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni 
dogovor vseh uporabnikov MČN, ki ni časovno omejen in 
v dogovoru določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
MČN, vlagatelja, ki je lastnik zemljišča, kjer je zgrajena 
MČN ter soglasje oziroma dovoljenje lastnika zemljišča 
vsem drugim solastnikom MČN za uporabo naprave in 
vzdrževanje vodov do naprave.

-  Objekt, za katerega je namenjena MČN, mora imeti 
veljavno gradbeno dovoljenje pridobljeno pred 10. 
decembrom leta 2002 ali uporabno dovoljenje oziroma 
pridobljen dokument o graditvi objekta pred letom 1967.

-  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 2022«, najkasneje do 15. 11. 2022. 
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.
Če 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.
Sredstva se dodeljujejo glede na datum dospetja popolne 
vloge. Če sredstev ni dovolj za vse upravičence, se zadnjemu 
upravičencu, za katerega so še na voljo sredstva, ta lahko 
dodelijo v manjšem obsegu ali deležu. Zadnji upravičenec 
lahko prejem nižjega deleža sredstev zavrne, v tem primeru 
se odvečna sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto.
Po prejemu odločbe mora vlagatelj predložiti zahtevek za 
izplačilo sredstev skupaj z originalnimi računi. Na podlagi 
zahtevka se pripravi pogodba o sofinanciranju. Po podpisu 
pogodbe se izvrši nakazilo proračunskih sredstev na račun 
upravičenca.

8. NADZOR IN SANKCIJE

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo 
od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila sredstev v 
primerih:

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena,

- da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke,

- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev ali kršitve 
določil pogodbe o sofinanciranju,

- v primeru, da ne dostavi ocene obratovanja oziroma 
poročila o prvih meritvah male komunalne čistilne 
naprave v roku največ 9 mesecev po vgradnji 
naprave, oz. v roku 8 dni od prejema poziva o 
dostavi ocene obratovanja.

Prejemnik mora na osnovi zahteve Občini Vojnik vrniti prejeta 
sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi v roku 8 dni od 
prejetega poziva. V primerih iz prvega odstavka prejemnik 
sredstev ni upravičen kandidirati na javnih razpisih Občine 
Vojnik v naslednjih 5 letih od oddaje vloge, v zvezi s katero so 
bile ugotovljene naštete nepravilnosti.

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 03/780 06 26 ali 
po elektronski pošti komunala@vojnik.si.

Številka: 354-0009/2022-1
Datum: 21. 4. 2022

Branko Petre
Župan Občine Vojnik
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Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/16) ter 8. in 9. člena Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 66/09 
– UPB 1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/15) Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Vojnik 
objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 
2022 

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

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

Spoštovani!

Spet je leto naokoli in oktobra bomo praznovali 27. občinski praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom in 
društvom z območja občine. 

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

Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali na e-naslov 
obcina@vojnik.si. ZADNJI ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV je sreda, 10.  8.  2022. Lahko predlagate tudi več kandidatov, 
društev ali organizacij ter obrazcu priložite daljšo obrazložitev. 

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

III.
Predloge za podelitev priznanj Občine Vojnik lahko podajo 
fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja 
ne more predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni 
obliki in mora vsebovati:
− podatke o predlagatelju,
− podatke o kandidatu,
− naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni, bronasti 

vojniški grb ali priznanje Občine Vojnik),
− utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega 

opisa uspeha ali dosežka,
− morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z 

drugimi podobnimi uspehi,
− datum predloga,
− soglasje kandidata/kandidatke za uporabo in 

obdelavo osebnih podatkov.   

IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s 
posebnim sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna in trije 
bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ulica 
8, 3212 Vojnik, ali na e-naslov obcina@vojnik.si z oznako 
zadeve »Priznanja« vključno do srede, 10. 8. 2022.

Številka: 094-0002/2022 - 3 (2)
Datum: 20. 5. 2022     

Predsednik komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

Janko Čepin, l. r.
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_______________________________________________________________________
(Ime in priimek predlagatelja)

_______________________________________________________________________
(Naslov predlagatelja)

_______________________________________________________________________
(GSM, e-pošta predlagatelja)

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

Datum: _________ 2022

Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik v letu 2022

Na podlagi javnega razpisa o priznanjih Občine Vojnik (Občinsko glasilo, Ogledalo št. 137, uradna spletna stran 
Občine Vojnik www.vojnik.si in spletni časopis www.mojaobcina.si/vojnik) predlagam, da prejme priznanje Občine 
Vojnik:

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

_______________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

3. Predlagano priznanje (obkrožite številko): 

1) zlati vojniški grb 

2) srebrni vojniški grb

3) bronasti vojniški grb 

4) priznanje Občine Vojnik 
  

       Podpis predlagatelja/predlagateljice:
 
                                          ______________________________

Priloga: 
- soglasje kandidata/kandidatke za uporabo in obdelavo osebnih podatkov 
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Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/16) ter 8. in 9. člena Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 66/09 
– UPB 1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/15) Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Vojnik 
objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 
2022 

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

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

Spoštovani!

Spet je leto naokoli in oktobra bomo praznovali 27. občinski praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom in 
društvom z območja občine. 

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

Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali na e-naslov 
obcina@vojnik.si. ZADNJI ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV je sreda, 10.  8.  2022. Lahko predlagate tudi več kandidatov, 
društev ali organizacij ter obrazcu priložite daljšo obrazložitev. 

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

III.
Predloge za podelitev priznanj Občine Vojnik lahko podajo 
fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja 
ne more predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni 
obliki in mora vsebovati:
− podatke o predlagatelju,
− podatke o kandidatu,
− naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni, bronasti 

vojniški grb ali priznanje Občine Vojnik),
− utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega 

opisa uspeha ali dosežka,
− morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z 

drugimi podobnimi uspehi,
− datum predloga,
− soglasje kandidata/kandidatke za uporabo in 

obdelavo osebnih podatkov.   

IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s 
posebnim sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna in trije 
bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ulica 
8, 3212 Vojnik, ali na e-naslov obcina@vojnik.si z oznako 
zadeve »Priznanja« vključno do srede, 10. 8. 2022.

Številka: 094-0002/2022 - 3 (2)
Datum: 20. 5. 2022     

Predsednik komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

Janko Čepin, l. r.
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_______________________________________________________________________
(Ime in priimek kandidata)

_______________________________________________________________________
(Datum in kraj rojstva)

_______________________________________________________________________
(Naslov)

_______________________________________________________________________
(e-pošta)

_______________________________________________________________________
(Telefonska številka)

SOGLASJE KANDIDATA ZA UPORABO 
IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

»Podpisani izrecno dovoljujem Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, matična št. 5880386, da vpisane osebne podatke uporabi 
in obdeluje za namene obravnave in morebitne podelitve priznanja Občine Vojnik z javno objavo ter pravic, ki izhajajo iz 
podelitve. 

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

 - vodenje evidence prejemnikov priznanj in grbov Občine Vojnik,
 - pošiljanje vabil na razne prireditve Občine Vojnik

ter izrecno dovoljujem, da Občina Vojnik: 
 - javno objavi obrazložitev predloga za podelitev priznanja/grba Občine Vojnik za mene kot morebitnega prejemnika 
- tega priznanja/grba.   

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

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

______________________________, dne ______________________________
(Kraj)

                         Podpis kandidata
 
                                          _____________________________________

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

Župan Občine Vojnik bo ob prazniku občine Vojnik, ki je v oktobru, podelil posebna priznanja za študijske dosežke:
− priznanja občanom in občankam, ki so končali doktorat v študijskem letu 2021/2022;
− priznanja mlajšim od 30 let za študijske dosežke v tujini (končan magisterij ipd.) v študijskem letu 2021/2022.

Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali bodo posredovane 
po e-pošti obcina@vojnik.si najkasneje do ponedeljka, 5. 9. 2022. Kontaktna oseba: Mojca Skale, GSM: 041 677 686.

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

Številka: 094-0003/2022-1
Vojnik, 20. 5. 2022
            Branko Petre, 

                                                                          župan Občine Vojnik

OBČINA VOJNIK
JAVNI POZIV DIJAKOM, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 KONČALI SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

Župan Občine Vojnik bo ob prazniku občine Vojnik, ki je v oktobru, podelil posebna priznanja občanom in občankam, ki so v 
šolskem letu 2021/2022 končali srednješolsko izobraževanje in so na maturi dosegli 30 ali več točk in postali zlati maturanti ter 
dijakom, ki so poklicno maturo opravili z odliko. 

Vse, ki ste v letošnjem šolskem letu končali srednješolsko izobraževanje in ste bili na maturi uspešni, kot navajamo 
zgoraj, prosim, da se prijavite in posredujte svoje podatke na Občino Vojnik. 
Upoštevali bomo prijave, ki bodo prispele na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali bodo posredovane 
po e-pošti na naslov obcina@vojnik.si najkasneje do ponedeljka, 5. 9. 2022. 

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

Številka: 094-0004/2021-3 
Vojnik, 23. 5. 2022
            Branko Petre, 

                                                                          župan Občine Vojnik 
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_______________________________________________________________________
(Ime in priimek kandidata)

_______________________________________________________________________
(Datum in kraj rojstva)

_______________________________________________________________________
(Naslov)

_______________________________________________________________________
(e-pošta)

_______________________________________________________________________
(Telefonska številka)

SOGLASJE KANDIDATA ZA UPORABO 
IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

»Podpisani izrecno dovoljujem Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, matična št. 5880386, da vpisane osebne podatke uporabi 
in obdeluje za namene obravnave in morebitne podelitve priznanja Občine Vojnik z javno objavo ter pravic, ki izhajajo iz 
podelitve. 

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

 - vodenje evidence prejemnikov priznanj in grbov Občine Vojnik,
 - pošiljanje vabil na razne prireditve Občine Vojnik

ter izrecno dovoljujem, da Občina Vojnik: 
 - javno objavi obrazložitev predloga za podelitev priznanja/grba Občine Vojnik za mene kot morebitnega prejemnika 
- tega priznanja/grba.   

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

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

______________________________, dne ______________________________
(Kraj)

                         Podpis kandidata
 
                                          _____________________________________

V soglasju uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
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Čas, ki ga živimo, nas vsak dan 
preseneča z novimi težavami. Vse 
je postalo nepredvidljivo, na videz 
neobvladljivo, kaže se naša nemoč. 
Nesreča nas lahko preseneti vsak 
dan, nikjer se ne počutimo varne. 
Toča, poplava, zemeljski plaz, 
potres, neobvladljiva moč vetra 
in celo grožnja z vojno so stvari, 
ki ogrožajo našo varnost. Tudi 
posledice vojne v Ukrajini, ki se 
kažejo v energetski in prehranski 
krizi. Vsi ti dogodki posredno 
vplivajo na naše življenje. Na 
nekatere stvari ne moremo vplivati, 
lahko pa računamo na solidarnost 
ljudi in upam, tudi družbe, da 
preživimo to »problematično« 
obdobje. Kljub težkim časom 
ostanimo človeški, priskočimo 
na pomoč, tudi z dobro besedo, 

prijateljskim pogovorom in s 
strpnostjo. 

Vsakdo izmed nas srčno upa, da 
se življenjska usoda ne bo preveč 
poigrala z njim. Pa vendar se v 
našo podzavest naseli kanček 
negotovosti, ki nas spremlja 
skozi celotno življenjsko obdobje. 
Nesreče in nepredvidljivi dogodki 
lahko običajni način življenja 
spremenijo v nočno moro. Kot 

pravimo, nesreča nikoli ne počiva.

Letos sta se v našem kraju zgodila 
dva takšna nesrečna dogodka. 
Družini Verdinek v Lipi pri 
Frankolovem je požar uničil 
stanovanjsko hišo, dva meseca 
za tem pa je enako usodo v isti 

vasi doživel gospodarski objekt 
pri družini Fijavž. Marsikdo se 
ob takšnih tragedijah upravičeno 
vpraša, ali je mogoče, da lahko v 
tako kratkem času in bližini požar 

povzroči nepredstavljivo žalost 
in bolečino lastnikom uničenih 
objektov.

Človek ostane brez besed. Hitra 
in odločna pomoč prizadetim v 
kakršnikoli obliki je edina prava 
pot. Oba požara sta dokaz, da ob 
težkih trenutkih zmoremo, da smo 
požrtvovalni, solidarni in enotni. 
Prav ta neprecenljiva odlika me je 
presunila in potrdila, da lahko vsi 

skupaj naredimo veliko. V slogi je 
moč. 

Pravzaprav ni bilo krajana, ki bi 
odrekel pomoč; v prvi vrsti so 
bili tu gasilci, ki so prvi priskočili 
na pomoč in se srčno borili z 
uničujočim ognjem. Pomoč so 

nudili sosedje, prijatelji, znanci, 
tudi krajani iz sosednjih krajev. 
Nemudoma smo se odzvali 
člani Sveta krajevne skupnosti 
Frankolovo, KO Rdečega križa, 
Župnijska Karitas in predstavniki 
društev  v kraju. Pridobili smo 
soglasje UE Celje za zbiranje 
prostovoljnih prispevkov in v obeh 
primerih uspešno realizirali zadano 
nalogo. Solidarnost se je kazala 
tudi v obliki fizičnega dela, hrane, 
pijače ter oskrbi za živino. 

Tudi sam sem bil večkrat pozitivno 
presenečen nad solidarnostjo 
ljudi, za katere vem, da se težko 
prebijajo skozi življenje, pa so v 
obeh primerih nesebično izkazali 
finančno pomoč prizadetim 
družinam. S ponosom in 

hvaležnostjo se lahko pohvalimo, 
da smo s skupnimi močmi lahko 
uspešni. Verjamem, da si tudi v 
prihodnje vsi skupaj iskreno želimo 
čim manj podobnih nesreč in 
dogodkov. 

Hvala vsem, ki ste prisluhnili stiski 
naših sokrajanov, jim pomagali po 
svojih močeh, ob tem pa dokazali, 
da smo v stiski naših bližnjih 

pripravljeni stopiti skupaj. Iz 
dosedanjih izkušenj sem prepričan, 
da nam bo to uspevalo tudi v 
prihodnje.

Hvala!. 

Mnenje avtorja ne odraža stališč 
uredništva.

S SKUPNIMI MOČMI 
Tekst: Dušan Horvat , foto: osebni arhiv

"Hitra in odločna
pomoč prizadetim je edina 

prava pot."
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Prihajajoči poletni dnevi vabijo planince in ljubitelje 
narave na daljše sprehode, pohode in izlete. Dnevi 
so daljši in toplejši, zato so daljše poti laže dostopne. 
Pa kljub daljšemu dnevu je potrebno izbrati pravi 
čas za pohod. Najbolje se je na dolgo pot odpraviti 
zgodaj zjutraj, da se izognete soncu, prav tako pa je za 
pohode ugoden pozno popoldanski ali večerni čas, saj 
moč sonca pojenja, deležni pa ste lahko tudi prelepih 
sončnih zahodov. Izkoristite čas dopustov za osvojitev 
vrhov, ki jih najdete v naši občini, lahko pa si izberete 
cilj v kateri izmed sosednjih občin in se nanj odpravite 
kar izpred domačega praga.

Eden izmed priljubljenih pohodov je pot iz Vojnika na Sveto 
Uršulo nad Dramljami. Pot se začne pri Zdravstvenem 
domu Vojnik, od tod pa vas markacije odpeljejo najprej 
do Svetega Tomaža. Poti na Sv. Tomaža je več, sami pa si 
izberite sebi ljubo in primerno pot. Vzpon na 444 m visok 
lokalni hrib smo opisali že v preteklih številkah, od tam pa 
pot nadaljujete do Uršule, ki je dobro označena in uhojena. 
Sama pot je zelo razgibana, a primerna za vsakogar. S 
Tomaža se usmerite nazaj proti Vojniku po cestni poti in 
pri oznakah zavijete desno v gozd proti znani Hudi luknji 
pri Sv. Tomažu. Po poti se večinoma izmenjujejo vzponi 
in spusti, ki peljejo po gozdu, travnikih, jasah in nekaj 

kilometrov tudi po asfaltu skozi manjša naselja. Pot nas vodi 
po obeh občinskih mejah, zato del poti urejajo in markirajo 
markacisti PD Vojnik, del pa markacisti PD Dramlje. Poleg 
razgledov, ki nam jih pot postreže od začetka do konca, je ob 
poti moč opaziti številne kapelice, ki so nastale v različnih 
obdobjih. Prvo polovico poti boste na svoji levi lahko 
opazovali Konjiško goro in njen najvišji vrh Stolpnik, Male 
dole, Črešnjice in Sojek, drugi del poti pa se usmeri bolj v 
desno, kjer vam bodo poglede jemali številni vinogradi, 
vikendi in počitniške hiške. Po markacijah sodeč je del poti 
Vojnik – Dramlje del Slomškove romarske poti, del poti 
sovpada s potjo XIV. divizije, manjši del pa se prepleta tudi z 
Jakobovo potjo. 

Za 15 kilometrov dolgo pot boste potrebovali približno 
5 ur, čas pa je odvisen od lokacije vašega štarta in vaše 
pripravljenosti. Čeprav pot sprva zgleda dolga in utrujajoča, 
pa nas na koncu nagradi s čudovitim razgledom z vrha 464 
m visokega griča, na katerem stoji cerkev Sv. Uršule, ki je 
bila zgrajena v sredini 17. stoletja. Ob lepem vremenu je z 
vrha čudovit razgled na Dramlje in sosednje kraje, dobro 
pa se vidijo tudi okoliški vrhovi, med katerimi izstopata 
Resevna in Boč. Vrh ima vpisno knjigo in žig ter planinsko 
postojanko. 

PO OBRONKIH
NAŠE OBČINE        
Tekst in foto: Nina Mlinar

Od cerkve do cerkve po romarski poti

Huda luknja pri Svetem Tomažu Sveta Uršula nad Dramljami
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Moški pevski zbor pod vodstvom 
Janje Belej je v soboto, 28. maja, 
organiziral koncert ob 50-letnici 
delovanja. Pevcem so se na odru 
pridružili otroci iz Otroškega 
pevskega zbora POŠ Nova Cerkev 
pod vodstvom Sabine Penič 
in duet Sound of sisters, ki ga 
sestavljata sestri Eva in Vita 
Novak. V polni večnamenski 
dvorani v Novi Cerkvi smo lahko 
prisluhnili prijetnim skladbam, 
ki pevce družijo že pol stoletja. 
Ob jubileju pa so podelili tudi 
priznanja in značke.
 
Začetki zbora
Zbor so ustanovili leta 1972, zanj 
pa sta zaslužna Tone Pešak in Jože 
Pekovšak. V zbor so se vključili 
pevci, ki so že peli v pevskih 
zborih. Tako jih je nekaj prišlo iz 
prosvetnega pevskega zbora, nekaj 
iz cerkvenega moškega zbora, 

nekaj pevcev pa je svoje glasove 
urilo že pri Oglarjih. Zbor je nato 
začel delovati v okviru Kulturnega 
društva Nova Cerkev, večinoma je 
štel od 30 do 35 pevcev. V tistih 
časih prireditev ni bilo veliko, zato 
so peli ob različnih priložnostih, ki 
so se ponudile tekom leta. Najraje 
pa so peli na vasi pod lipo in ob 
petkih po vajah Pr'Mark, kjer so se s 
tamkajšnjimi gosti ob dobri kapljici 
družili in prepevali njim ljube 
pesmi. Takšna druženja so lahko 
trajala tudi do zgodnjih jutranjih ur. 

Vodstvo
Prvi zborovodja je bil Rafko 
Gorenšek, ki je zbor uspešno vodil 
do leta 1978, nato je vodenje 
prevzel pevec Peter Selčan. Vaje 
so imeli v šolskih prostorih, sprva 
dvakrat tedensko, kasneje samo 
ob petkih po dve uri. Tudi lokacijo 
vaj so v vmesnem obdobju bili 

primorani zamenjati in so tako 
nekaj časa vadili v cerkvenih 
prostorih, za kar se dekanu Alojzu 
Vicmanu iskreno zahvaljujejo. V 
znak zahvale in hvaležnosti ob 
ponujeni pomoči, pevci še danes 
vsako prvo nedeljo v mesecu s 
petjem popestrijo mašo v cerkvi  sv. 
Lenarta. Po krajši premestitvi, pa so 
se ponovno vrnili na staro lokacijo, 
kjer so v šolskih prostorih dobili 
svoj stalni prostor. Pevci zamujanja 
niso poznali, čeprav je večina od 
njih na vaje prihajala peš. Tako 
so se, kot pravijo sami, navadili 
na red in disciplino. Vsa njihova 
odrekanja in predanost zboru so se 
večkrat obrestovali, saj so, saj so 
na revijah in koncertih želi uspehe 
in prejemali pohvale. Revij so se 
sprva udeleževali v Velenju, kasneje 
v Celju. Zbor je bil najuspešnejši 
v 80. letih, ko ga je vodil Selčan 
pod mentorstvom Egona Kuneja. 
Pevci pravijo, da je s Kunejem zbor 
dosegel najvišjo kakovost, saj je bil 
njihov mentor dober poznavalec 
zborovskega petja. Kakovost zbora 
sta opazili tudi Občina Vojnik, ki 
je zboru podelila srebrni grb ter 
Občina Celje, ki je zboru podelila 
Prešernovo nagrado. V 50 letih 
se je nabralo ogromno priznanj 
in diplom. Toliko, da so stene v 
njihovih društvenih prostorih 
premajhne, da bi lahko izobesili 
vse. Pa vendar vsako izmed njih 
nosi zgodbo o uspehu in jim daje 
zagon za naprej. Pod osebni uspeh 
si pevci štejejo tudi romanje v Rim 
in petje pri maši v baziliki Sv. Petra. 

MOPZ KUD
NOVA CERKEV     
Tekst: Nina Mlinar, foto: Lea Sreš 

Pol stoletja za moški pevski zbor

Rok Kadilnik in Peter Selčan
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Zbor pod ženskim vodstvom
21-članski zbor s povprečno starostjo 65 let je leta 
2014 na pobudo Selčana prevzela Janja Belej. Takratna 
študentka glasbene pedagogike se je vabilu z veseljem 
odzvala, pa vendar pravi, da je bilo težko stopiti v velike 
čevlje zborovodje. Ampak, kot vsi, ki jih vržejo v vodo, 
je tudi ona splavala. K dobremu začetku njihove skupne 
poti je pripomogel tudi dober sprejem pevcev in isti 
skupni cilji. Še naprej prepevati slovenske narodne in 
ljudske pesmi, udeleževati se revij in koncertov, prirejati 
letni koncert v Novi Cerkvi, se družiti tudi izven vaj in 
se vsako leto odpraviti na kakšen izlet. Želeli bi si še 
več intenzivnih vaj, mogoče celo v kakšnem drugem 
kraju, pa jim vsakodnevne obveznosti to onemogočajo. 
Večina pevcev ima doma kmetije, na katerih je potrebno 
vedno kaj postoriti, tako da je težko oditi od doma za 
nekaj dni, pa vendar so veseli, da vsi skupaj še vztrajajo 
in se enkrat tedensko dobivajo na vajah. Želijo si tudi 
podmladka, da bi lahko ustanovili svojo sekcijo v 

KUDu, z veseljem pa podpirajo tudi idejo o morebitnem 
mešanem pevskem zboru. Zato vse, ki radi pojete, 
vabijo, da se jim pridružite. 

Koncert in podelitev priznanj
Koncert, ki je trajal dobro uro in pol, je povezovala 
Andreja Preložnik. Ob koncu se ji je na odru pridružil 
Edi Einspieler, predsednik sveta območne izpostave 
Celje JSKD RS in podelil priznanja in značke JSKD. 
Bronasto značko je prejel Tadej Zagrušovec, srebrno 
Matjaž Vinder in Rok Kadilnik ter častni znački Slavko 
Vinder in Boris Kotnik. Srebrna jubilejna priznanja 
Območne izpostave sklada so prejeli pevci, ki že 50 let 
prepevajo v zboru. Med dobitniki priznanj so bili: Franci 
Kotnik, Štefan Premrl, Slavko Jakop, Jaka Kranjc, Janko 
Lebič, Vinko Božnik, Gojko Rihtar, Jože Podgoršek in 
Peter Selčan. Pevcem iskreno čestitamo in jim želimo še 
veliko pevskih let v Moškem pevskem zboru. 

Moški pevski zbor pod vodstvom Janje Belej na koncertu ob 50-letnici delovanja.
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A REJNIŠKA LETA 
MAJDE ŠPEGELJ       
Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško, Lea Sreš

Mi smo njihovi, oni so naši
Odvzem otroka je skrajen primer, 
večinoma zaradi odvisnosti 
staršev od alkohola, prepovedanih 
drog, težav v duševnem zdravju, 
zlorab, nasilja. Rejništvo naj bi bil 
začasen ukrep, a praksa kaže, da so 
rejništva dolgotrajna. Pri Špegljevih 
v Socki je našlo svoj drugi dom 
že veliko otrok, saj so rejništvo 
sprejeli kot način življenja. Majda, 
Tumaževa mama, jim je druga 
mama in pravijo, da je dobra kot 
kruh, ki ga peče.
 
Majda in Silvo Špegelj živita na 
majhni kmetiji, vzgojila sta tri svoje 
otroke in se leta 1991 odločila za 
rejništvo. Otroci, ki sta jih sprejela v 
svoj dom, so rasli skupaj z »domačimi« 
v razširjeni družini. K njim so časovno 
prihajali v treh sklopih (rojeni od 1976 
do 1982, od 1990 do 1992 in rojeni 
od 2003 do 2008), vmes so sprejeli še 
nekaj dojenčkov iz porodnišnice, ki 
pa so bili po krajšem času posvojeni. 
Vsi ostali so ostali dalj časa, do 
osamosvojitve, do vrnitve staršem 
ali do sprejema v ustanovo. Pri 
Špegljevih imajo svoj dom trenutno 
trije otroci. 

Rejništvo ni poklic, je življenje in delo 
cele družine; nikoli se ne konča, traja 
vse dni v letu.

Vsakemu otroku je potrebno 
nakloniti pozornost, prisluhniti 
njegovim težavam, spremljati 
delo v šoli. Izvaja se na podlagi 
rejniške pogodbe med rejnikom in 
centrom za socialno delo. Rejnik 
na svojem domu otrokom omogoča 
zdravo rast, izobraževanje, skladen 
osebnostni razvoj in usposabljanje 
za samostojno življenje ter delo. 
Otroci prinesejo s seboj svoje 
zgodbe, lahko so bili trpinčeni ali 
potrebujejo usposabljanje v skladu 
s posebnimi predpisi. Pri Špegljevih 
otroke sprejmejo kot družinske člane. 
Potrebe otrok so različne, tako kot so 
različni otroci. Velikokrat je otrok, 
ki pride k njim, poln psihičnih ran, 
frustracij, čustvenih in vedenjskih 
težav, Špegljevi pa vedno stremijo k 
temu, da se pri njih počuti dobro in 
sprejeto.

Za otroke je poskrbljeno, za 
rejnike pa ne

Špegljeva sta v svoj dom in v svojo 
družino sprejela za daljši čas 13 
otrok, ki niso imeli svoje lastne 
družine, ki iz različnih razlogov niso 
mogli živeti pri starših, in otroke, 
katerih telesni in duševni razvoj 
je bil v okolju, v katerem so živeli, 
ogrožen. Majda je lepote in težave 

rejništva dobro spoznala. 32 let 
je dolga doba, vsakodnevna skrb, 
vse dni v letu, reševanje rejnikovih 
težav, nič dopusta, nič regresa, nič 
plače, samo nagrada, ker se rejništvo 
šteje kot humanitarna dejavnost. 
Z grenkim priokusom pove, da ob 
upokojitvi ni dobila odpravnine, za 
31 let poklicnega rejništva je bila 
upravičena do zajamčene pokojnine. 
Špegljeva je prepričana, da so rejniki 
premalo plačani v primerjavi z 
drugimi podobnimi oblikami pomoči. 

V vse zahtevane sestavine dodamo kvas. Testo zamesimo z rokami ... ... in ga razdelimo v tri dele. 

Majda Špegelj zna speči odličen kruh.
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Za svoje delo je prejela naziv »rejnica 
leta 2008«, priznanje Občine Vojnik 
in KS Nova Cerkev. Rejništvo pomeni 
način življenja, je lepo in odgovorno 
delo, kjer je veliko odrekanja, prinaša 
pa zadovoljstvo, srečo, moč in 
energijo. Lepo je pomagati otrokom, 
ki ne morejo živeti v biološki družini, 
potrebno jih je razumeti, tudi njim 
je težko, ker živijo s tujimi ljudmi in 
vedo, da sta tam nekje njihova mama 
in oče. Lepo je, ko se otroci vračajo, 
so uspešni in hvaležni, da so pri njih 
našli drugi oziroma edini dom, ki ga 
imajo. 

Recept za koruzni kruh z orehi
80 dag bele mehke moke

10 dag koruzne moke

10 dag pirine moke

jedilna žlica soli

2 kocki kvasa

30 dag sesekljanih orehov

Postopek: 
Koruzno in pirino moko polijemo z 0,8 litra vrele vode in dodamo 
nasekljane orehe, umesimo s kuhalnico. Ko se zmes malo ohladi, dodamo 
belo moko, sol in nastavimo kvas (kvas in mala žlička sladkorja). 
Zamesimo testo, ga potresemo z moko in pustimo, da vzhaja v skledi, kjer 
smo mesili, nato testo pregnetemo in ga preložimo v modele, v katerih 
bomo pekli kruh. Tako bomo kruh laže rezali. Vzhajano testo damo v 
ogreto pečico na 200 do 220 stopinj Celzija in pečemo pol ure ali malo 
več. Dober tek. 

Kako okusen je kruh z orehi! Testo oblikujemo v modelih, bo prej pečeno 
in lažje ga bomo rezali. 

Sestavine:
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VID ŠPES
Sem Vid Špes, star 14 let. Živim v 
Vojniku. Vseh devet let sem bil odličen 
učenec. Rad potujem in se družim 
s prijatelji. V prostem času v Vojniku 
treniram nogomet, rad pa igram tudi 
košarko in odbojko. Končujem deveti 
razred in po končani osnovni šoli se 
bom vpisal na Gimnazijo Lava.

NIKA KROFLIČ
Sem Nika Kroflič in prihajam iz Arclina. 
V svojem prostem času rada rišem, 
ustvarjam, plešem in igram igrice. 
Čeprav sem umetniška duša, sem se 
vpisala na Srednjo šolo za strojništvo, 
mehatronika in mediji, in sicer na 
smer tehnik mehatronike. Srednje 
šole se veselim, saj komaj čakam na 
delo z roboti. Osnovne šole pa se 
bom spominjala po odličnih ocenah 
in glasbi, ki smo jo lahko vrteli med 
odmori.

LUKA ROJC
Star sem 14 let in sem učenec 9. 
b-razreda OŠ Vojnik. Prihajam iz 
Šmartnega v Rožni dolini. V prostem 
času rad igram košarko in se družim 
s prijatelji. Šolanje bom nadaljeval 
na Šolskem centru Celje. OŠ Vojnik si 
bom zapomnil po zanimivih sošolcih 
in prijaznih učiteljih. V določenem 
poklicu se še ne vidim, a bi se rad 
ukvarjal s tehniko.

Drage devetošolke, dragi devetošolci.

Končuje se pomembno obdobje vašega življenja – osnovna šola. 
Začenjate pisati novo poglavje svoje zgodbe. Želim vam, da v življenje 
vstopate pogumno, sledite sanjam in uresničite svoje cilje. Bodite 
neskončno hvaležni za preproste stvari, začutite ljubezen, vsak dan se 
smejte. Dotaknite se zvezd in veselite se življenja. Ob vsem tem pa naj 
vas spremlja misel W. W. Dyerja:
Ne vrednoti svojega življenja le po uspehih in neuspehih na svoji poti. 
Raje sprejmi vse, kar ti pride na pot. Uživaj v rožah, prepusti se sončnim 
zahodom, smehu majhnih otrok, dežju in ptičjemu petju. Vse to vsrkaj 
vase. Ni poti do sreče, sreča je pot. 
Srečno!

Ravnateljica Nataša Čerenak
in

razredničarke 9. razredov: 
Vilma Ošlak, Nataša Jager, Branka Čakš, Ana Lavre

NAJUSPEŠNEJŠI 
DEVETOŠOLCI
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LARA  JAZBINŠEK
Sem učenka 9. b-razreda. Prihajam iz 
okolice Vojnika in sem stara 15 let. V 
prostem času rada poslušam glasbo, 
se družim s prijatelji in se igram s 
svojim psom. Šolanje bom nadaljevala 
na Gimnaziji Celje - Center, smer 
splošna gimnazija. OŠ Vojnik si bom 
najbolj zapomnila po druženju s 
sošolci.

ANA KOLAR
Prihajam iz okolice Vojnika in sem 
učenka 9. b-razreda. Na osnovni šoli 
Vojnik sem že od prvega razreda in si jo 
bom zapomnila po prijetnih sošolcih, 
prijateljih, odmorih in po ekskurzijah. 
V prostem času rada berem, poslušam 
glasbo, med počitnicami tudi 
potujem, se učim novih jezikov ter 
spoznavam nove kulture. Svoje šolanje 
bom nadaljevala na Gimnaziji Lava – 
evropski oddelek.

NINA HERLAH
Stara sem 15 let in prihajam iz Vojnika. V 
prostem času rada berem in poslušam 
glasbo, trikrat na teden pa treniram 
atletiko. Zelo rada potujem, zato grem 
na evropski oddelek Gimnazije Lava. 
Šolo si bom zapomnila po odmorih in 
raznih ekskurzijah s sošolci.

ANNA ŠPEGLIČ
Med prostim časom se najraje 
prepuščam branju knjig in igranju 
kitare. V šoli sem osvojila vsa priznanja 
za bralno značko in šolanje vsa 
leta končala z odličnim uspehom. 
Končujem tudi nižjo glasbeno šolo 
in že devet let prepevam v pevskem 
zboru. V prostem času treniram 
taekwon-do. Moja prva dva cilja, ki 
ju želim trenutno doseči, sta uspešno 
končati I. gimnazijo v Celju in opraviti 
vse tri stopnje programa MEPI. Moto, 
ki me vodi v življenju je: »Daj vsakemu 
dnevu možnost, da bo najlepši dan v 
tvojem življenju.«

TAJA DOLINAR
Prihajam iz Vojnika, kjer živim že od 
svojega rojstva. V prostem času rada 
berem, poslušam glasbo in se družim 
s prijatelji. Že od 1. razreda obiskujem 
Osnovno šolo Vojnik. V času svojega 
šolanja sem se udeležila različnih 
tekmovanj, v 9. razredu pa sem 
osvojila bronasto priznanje iz znanja 
angleščine. Vsa leta sem osvojila tudi 
bralno značko. Vpisala sem se na 
Gimnazijo Slovenske Konjice.

ŠPELA KRAJNC
Prihajam iz Vojnika. Stara sem 15 
let. V prostem času najraje berem, 
poslušam glasbo in se družim s 
prijatelji. Zadnja tri leta na Kladivarju 
treniram tudi atletiko. Rada potujem in 
zelo me zanimajo jeziki, zato se bom v 
naslednjem letu vpisala na Gimnazijo 
Lava, in sicer na evropski oddelek. 
Šolo si bom zapomnila po zabavnih 
odmorih in zanimivih ekskurzijah. 
Vidim se kot učiteljica angleščine, po 
možnosti na vojniški šoli.
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LARA KOSIĆ
Doma sem iz okolice Vojnika. 
V prostem času se ukvarjam s 
konjeništvom in igranjem odbojke. 
Svoje šolanje bom nadaljevala na 
srednji kemijski šoli, želim si namreč 
postati kemijski tehnik, saj me delo v 
laboratoriju veseli. Rada se družim s 
prijatelji, družino in obožujem živali. 
Iz šolskih dni sem si najbolj zapomnila 
zanimivo preživete odmore in dobre 
prijatelje.

MAŠA NOVAK
Uspešen zaključek osnovne šole je 
zame pomemben dosežek. Z vpisom 
na I. gimnazijo v Celju se mi odpira 
novo obdobje mojega življenja. 
Zanima me področje psihologije. 
Odličen učni uspeh v vseh devetih 
razredih, dosežki na področju 
raziskovalnega dela, izkušnje s šolskih 
tekmovanj in športni dosežki, tudi na 
državnem nivoju, so me oblikovali 
v delovno, vztrajno, samozavestno 
in samostojno osebo. Naučila sem 
se, da lahko s trudom, poštenostjo 
in dobrosrčnostjo dosežem vse 
zastavljene cilje. 

NIKA ZALOŽNIK
Stara sem 14 let in prihajam iz Socke. 
V prostem času treniram jahanje v 
Konjeniškem klubu Celje, rada tudi 
gledam filme in se družim s prijatelji. 
Vsa leta sem bila odlična učenka, zato 
bom šolanje nadaljevala na Gimnaziji 
Celje – Center, smer splošna gimnazija. 
Osnovno šolo si bom zapomnila po 
svojih sošolcih, s katerimi smo se 
veliko presmejali.

JON KITEK
V teh devetih letih se mi je kar 
veliko zgodilo. Končal sem nižjo 
glasbeno šolo in s flavto tekmoval na 
mednarodnem tekmovanju. Uspešen 
sem bil tudi na tekmovanjih iz logike, 
Matemčku in Vegovem priznanju, 
kjer sem osvojil diamantno priznanje. 
V tem šolskem letu sem se pridružil 
OK Šempeter, kjer treniram odbojko. 
Šolanje bom nadaljeval na I. gimnaziji 
v Celju.

INA JOVAN
Sem Ina Jovan in prihajam iz Socke. Že sedem 
let igram oboo in pojem v šolskem pevskem 
zboru. V prostem času rada potujem in 
kuham. Osnovno šolo si bom zapomnila po 
zabavnih trenutkih in po tem, da smo bili zelo 
povezan razred. Šolanje bom nadaljevala na 
gimnaziji v Slovenskih Konjicah.

JULIJA ŠTRAVS
Prihajam iz Socke, kjer sem na 
podružnični šoli dokončala prvih 
pet razredov osnovne šole. Že od 1. 
razreda sodelujem v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Socka. Lani sem 
končala nižjo stopnjo Glasbene šole 
Celje, kjer sem se učila igrati violino. 
Vsa osnovnošolska leta sem prepevala 
v pevskem zboru in opravljala bralno 
značko. Udeleževala sem se raznih 
tekmovanj. Vpisala sem se na I. 
gimnazijo v Celju.
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TINKARA PINTAR
Stara sem 14 let in prihajam iz okolice 
Nove Cerkve. V prostem času rada 
berem knjige, se družim s prijatelji 
in kolesarim. Ker še ne vem, kaj bi 
rada počela v življenju, bom svojo 
pot nadaljevala na Gimnaziji Lava. 
Zanimajo me predvsem naravoslovni 
predmeti. Osnovno šolo zapuščam 
z lepimi spomini na vse zabavne 
trenutke.

ALJA PRELOŽNIK
Letos končujem 9. razred OŠ Vojnik. 
Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji 
Celje – Center, likovna smer. V prostem 
času se rada družim s prijatelji, hodim 
na sprehode, poslušam glasbo, 
kolesarim … Sem nasmejana, prijazna 
in zabavna oseba, ki rada spoznava 
nove ljudi. V prihodnosti še ne vem 
točno, kaj bi počela, verjetno kaj 
povezanega z umetnostjo.

BLAŽ MARČIČ
V šoli me je zanimalo veliko stvari. 
Tekmovanja so mi bila v izziv, posebej 
me je navdušila astronomija. Med 
dosežki sem najbolj ponosen na zlato 
priznanje iz astronomije. V glasbeni 
šoli igram trobento v kvartetu in 
pihalnem orkestru. Glasba je zame 
zelo pomembna, zato sem se vpisal 
v vzporedni glasbeni oddelek na GŠ 
Celje in v splošni oddelek I. gimnazije 
v Celju. V prostem času kolesarim, 
se družim s prijatelji in poslušam 
Metallico.

TAJA SVEČAK
Po naravi sem radovedna oseba. Šola 
mi nikoli ni predstavljala bremena, 
temveč sem to videla kot priložnost 
za spoznavanje novih ljudi in 
učenje. Šolanje bom nadaljevala na 
Ekonomski gimnaziji Celje, saj mi je 
ekonomija blizu in mislim, da je dobra 
iztočnica za vse, kar bom počela v 
življenju. Skoraj vsa leta osnovne šole 
treniram jahanje, zelo rada odkrivam 
nove stvari in se družim s prijatelji. 
Osnovnošolskih dni se bom vedno 
spominjala z nasmehom.

TIA VRANC
Prihajam iz okolice Nove Cerkve. 
V prostem času se rada družim s 
prijatelji, poslušam glasbo in berem. 
Veselijo me predvsem stvari s področja 
ekonomije. Po končani osnovni 
šoli se nameravam izobraževati na 
Šolskem Centru Celje, in sicer na 
splošni gimnaziji. Moj življenjski cilj je 
uspešno končati šolanje in posledično 
opravljati delo, ki me veseli.

LUKA SENTOČNIK
Prihajam iz Vojnika. V prostem času 
rad kolesarim in se družim s prijatelji. 
Treniram tenis, ki ga v prostem času 
in ob vikendih rad igram. Obiskujem 
tudi glasbeno šolo. Veseli me delo z 
računalniki. Po končani osnovni šoli 
se nameravam vpisati na I. gimnazijo 
v Celju.
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VID ŽVEGLIČ
Vsa osnovnošolska leta sem bil odličen 
učenec. Pogosto sem se udeleževal 
Otroških parlamentov. V zadnjem letu sem 
bil izbran za predsednika nacionalnega 
parlamenta, in sicer za dve leti – 2022 
in 2023. Udeleževal sem se tudi šolskih 
prireditev, velikokrat v vlogi povezovalca, 
vendar mi tudi kakšen nastop ni ušel. Svoj 
prosti čas posvečam razvijanju svojega 
igralskega talenta – sem aktiven član 
KUD Zarja. Osnovno šolo bom ohranil v 
lepem spominu, zato se bom s kar težkim 
srcem odpravil novim življenjskim ciljem 
naproti. Kljub temu se šolanja na Gimnaziji 
Slovenske Konjice zelo veselim.

NAJUSPEŠNEJŠI 
DEVETOŠOLCI

Ne pozabite se vračati in spominjati, kot pravi Oton Župančič: 
»… na gnezdo nas nese spomin čez morje, čez gore …«

Dragi devetošolci in devetošolke,

kot plašen golob boste poleteli v nebo in postali neustrašen jastreb. 
Razprli boste krila in poleteli – odleteli. Nebo je res prostrano in na videz 
brez nevarnosti – a ravno ta navideznost je varljiva. Ne letite prenizko, 
da vas ne ujamejo zemeljske pasti, in tudi ne previsoko, da vas ne uničijo 
nadzemske strasti.
A to ne pomeni, da ne smete biti radovedni in drzni, da ne smete poleteti 
malo previsoko ali malo prenizko – ravno izkušnje nas bogatijo. Če boste 
pozorno opazovali, boste uzrli vse radosti življenja.
Srečno. 

Ravnateljica Marjana Šoš in razredničarka Tamara Blazinšek

BLAŠKA RAMŠAK
V 7. razredu sem se na to šolo prešolala iz 
Velenja. Vsa leta šolanja sem bila odlična 
učenka. Tekmovala sem na različnih 
področjih, kot so matematika, logika, 
geografija, angleščina, biologija in osvojila 
kar nekaj priznanj. Opravila sem tudi 
angleško in slovensko bralno značko. 
Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji 
Slovenske Konjice. Obožujem avtomobile, 
motorje, šport, živali, naravo ter jadrnice. 
V prihodnosti imam željo, da bi z jadrnico 
obplula svet – ampak saj veste, kaj 
pravijo, mirno morje še nikoli ni naredilo 
izkušenega mornarja.

MOHOR KARL JEVŠENAK
Osnovno šolo končujem kot odličen 

učenec vseh devet let. Najljubši predmet v 

vseh letih mi je bila zgodovina, velik delež 

v mojem življenju pa mi predstavlja glasba. 

Že vrsto let obiskujem Glasbeno šolo 

Slovenske Konjice, kjer obiskujem 6. razred 

harmonike. Udeležujem se tekmovanj na 

državnem in tudi mednarodnem nivoju, 

kjer dosegam odlične rezultate. Ker je 

glasba del mene, sem se odločil šolanje 

nadaljevati na umetniški gimnaziji v Celju, 

tako bom lahko poleg gimnazije obiskoval 

še srednjo glasbeno šolo.

ALEKSEJ MILČINOVIĆ
V devetih letih šolanja sem se udeležil 

več tekmovanj. Najbolj uspešen sem bil 

na področju fizike, kjer sem dosegel zlato 

Stefanovo priznanje. Poleg tega sem se 

vsa leta udeleževal tekmovanj za Vegovo 

priznanje in logiko. Šolanje bom nadaljeval 

na tehniški Gimnaziji Lava.
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V VRTCU MAVRICA   
Tekst: Polonca Kralj Kolman, foto: Klaudija Lubej

Gozd – moje igrišče
»Gibanje skozi aktivno prosto igro – zlasti na prostem 
– je najbolj koristno darilo, ki ga kot starš, učitelj in 
skrbnik lahko podarimo otrokom, da jim zagotovimo 
zdrava telesa, ustvarjalne misli, akademski uspeh, 
čustveno stabilnost in močne socialne spretnosti.« 
 
                                  Angela J. Hanscom,
              Balanced and Barefoot 

Vse to nam nudijo gozd, travnik, narava. V našem vrtcu 
se vse bolj usmerjamo k temu, da otrokom vrnemo 
otroštvo. Včasih je bil zelo pomemben konativni razvoj, 
v sodobnem času pa je bilo vse preveč naravnavanja 
otrok k usmerjenim dejavnostim. Zadnja leta dajemo 
spet vedno več poudarka aktivni prosti igri oz. 
usmerjeni prosti igri. To pomeni, da otroci sami 
raziskujejo preko notranje motivacije, strokovni delavci 
pa sodelujemo kot mentorji, ki jih popeljemo na višji 
nivo njihovega razvoja. Ponovno se je začel razvijati 
njihov konativni razvoj. Preko aktivne proste igre so 
otroci začeli graditi hiške za škrata, pripravljati »odprti 
ogenj za peko perutničk in odojka«, sestavljati besede iz 
črk, prepoznavati/poimenovati hrapavo/gladko lubje, 
dramatizirati, prepoznavati/poimenovati drevesa in 
njihove plodove, spoznavati, da lahko drevesu določimo 
letnico in še mnogo drugega. V vrtcu nam je ob vseh 
naštetih dodanih vrednostih pomembno le to, da se 
otroci znajo gibati v naravi, jo čutiti z vsemi čutili, 
se navajati na samostojnost, biti sposobni reševati 
najmanjše ovire, si pomagati med seboj in se znati 

sprostiti, razviti notranji lokus – skratka biti otrok, 
ki ga vodi notranja motivacija po raziskovanju sveta 
zaradi lastne pozitivne notranje podobe in samozavesti. 
Strokovni delavci smo najbolj veseli, ko nas starši 
podpirajo, nam omogočijo, da otrokom nudimo to, kar 
smo sami doživeli v otroštvu.

Samostojno opazovanje otrok v naravi

Po sproščenem gibanju v naravi še posnetek za spomin

Društvo Slomškova romarska pot 
in  Občina Slovenske Konjice 
vabita na pohod 

PO SLOMŠKOVI POTI OB DNEVU DRŽAVNOSTI

25. junija 2022 ob 8.30 iz Nove Cerkve, 
10.30 iz Frankolovega  in 

12.30 iz Črešnjic do Žičke kartuzije

Ob 17.00 organiziran 
prevoz do izhodiščnih 
točk. 

• 14.30 kulturni program 
• 15.00 sveta maša 
• romarska malica

Vabljeni!
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GASILSKA SVETA MAŠA V VOJNIKU  
Tekst: Milena Jurgec, foto: Matjaž Jambriško

V nedeljo, 8. maja 2022, so se 
v jutranjih urah na dvorišču 
PGD Vojnik zbrali gasilci 6 
prostovoljnih gasilskih društev 
Gasilske zveze Vojnik–Dobrna 

ter sosednjih PGD Dramlje, 
PGD Ljubečna, PGD Škofja vas 
in pobratenega PGD Dragomlja 
vas z namenom, da se udeležijo 
28. gasilske svete maše ob godu 
svetega Florjana, zavetnika 
gasilcev. Prisotne so pozdravili 
predsednik GZ Vojnik–Dobrna 
Benedikt Podergajs, župan Občine 
Vojnik Branko Petre in predsednik 
domačega društva Roman Kugler. 
Vsem je bilo v veliko veselje, da 
je čas težav s koronavirusom 
minil in so gasilci spet lahko 
organizirali to srečanje. 

Ob spremljavi Godbe na pihala Nova 
Cerkev so se napotili proti svetemu 

Florjanu, kjer so se najprej ustavili 
pred cerkvijo. Tam sta jih sprejela in 
pozdravila dr. Stanislav Lipovšek, 
upokojen celjski škof, in domači 
župnik Anton Perger. Arclinski 
fantje so zapeli staro pesem v čast 
svetemu Florjanu, ki so jo in jo 
še pojejo fantje in možje, ko ob 
prazniku svetega Florjana obiskujejo 
domove v okolici. Nato so gasilci 
vstopili v cerkev, kjer so sodelovali 
pri sveti maši. Dr. Stanislav Lipovšek 
je poudaril, da ''smo po krstu kot 
kristjani luč in kvas in sol zemlje. 
Luč preganja temo. Vemo, da je v 
času, ki ga živimo, dosti teme in 
dosti težav. In kristjani smo nosilci 
luči. Na poseben način uresničujete 

SOLIDARNOST JE TEMELJNA VREDNOTA ...  
Tekst: Beno Podergajs 

»Stric Google in Wikipedija« pravita, da je 
solidarnost prostovoljna podpora med ljudmi, 
pravzaprav prostovoljna družbena kohezija. Izvor 
besede je v latinski »solidus«, ki pomeni »trden«! 
 

No, tukaj pa sem že doma, ko razmišljam, koliko trdne 
in celo stalne solidarnosti je med nami, med občani naše 
občine in tudi širše. Če dvomite, bom pomagal pregnati 
vaš dvom glede tega.

• Ko zatuli gasilska sirena, je lahko veliko razlogov 
in potreb po pomoči: požar, tehnična pomoč (recimo 
zaklenjena vrata), prenos bolnika zaradi slabe ceste 
k reševalnemu vozilu, izgubljena ali pobegla živina, 
izgubljena ali pogrešana oseba, poplava v stanovanju, 
poplava v kleti zaradi neurja, vetrolom ali zaradi tega 
zaprta cesta … Kdo se bo izkazal solidarnega, vedno 
in povsod – gasilci. Brez vprašanja o času in kraju, o 
lastniku ali prizadetem. Neskončno solidarni!!! Pojdimo 
naprej!

• KO Rdečega križa Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo 
so letos razdelili (saj ne boste verjeli): 
KO RK Vojnik: 250 rednih paketov pomoči in 150 
izrednih; KO RK Nova Cerkev: letos 154 paketov, tudi 
oblačila in pobiranje sredstev za obnovo pogorele hiše; 
KO RK Frankolovo pa je letos razdelilo 136 paketov v 
štirih rednih delitvah in 90 v dveh izrednih delitvah. 
Pomagali so tudi ob požaru, merijo krvni tlak in tako 
dalje. Tako mi povedo Minka v Frankolovem, Magda v 

Novi Cerkvi in Ivanka v Vojniku: "Ekipe se ne vprašajo, 
zakaj …!"

• Imamo še eno vrsto direktne solidarne pomoči – 
Župnijska KARITAS.

Vili v Vojniku sporoča, da so letos razdelili 3,5 tone 
pomoči več kot 65 različnim prejemnikom, tako 
posameznikom kot družinam. Marija iz Nove Cerkve 
javlja, da so letos že dvakrat delili hrano več kot 25 
družinam in posameznikom, pošiljali čestitke, sami 
izdelovali butarice in pridobljena sredstva namenili za 
osnovno dejavnost. Darja iz Frankolovega pravi, da so 
letos že dvakrat delili pakete s hrano, in sicer več kot 
60 družinam in posameznikom, ter dvakrat pomagali 
po velikih požarih, ki sta doletela frankolovski družini. 
Tudi tukaj se vrsta posameznikov nesebično in solidarno 
žrtvuje!

Če pomislim še na občino in njene proračunske 
postavke na področju sociale, ki so stalna oblika pomoči 
občanom, če se spomnim "prostoferjev" in tako dalje, 
potem z gotovostjo trdim, da "solidarni ljudje skrbimo 
drug za drugega!" In solidarni ljudje s tem skrbimo tudi 
za lastno varnost, saj lahko računamo na solidarnost 
drugih, če se bomo sami znašli v težavah. 

Ste veseli z menoj, da je med nami, hvala Bogu, toliko 
dobrega??? Seveda smo lahko veseli, a ne pozabimo se 
ozreti okoli sebe in videti še koga, ki je potreben naše 
pomoči in to sporočiti na pravo mesto. 
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to vi, spoštovani gasilke in gasilci, z 
vašo poklicno pripravljenostjo biti 
v službi sočloveka, zlasti tistega, 
ki je potreben človeške bližine in 
pomoči.'' 

Sveto mašo je z lepim petjem in 
izbranimi pesmimi povzdignil 
Moški pevski zbor France Prešeren 
Vojnik. Vsem sodelujočim se je ob 
koncu zahvalil predsednik Roman 
Kugler. Dr. Stanislav Lipovšek pa 
je še dodal, da ''potekajo velike 
priprave na Gasilsko olimpijado 
Celje 2022, kjer bo sodelovalo 
okoli 3000 gasilcev iz 25 držav. 
To je odlična promocija Celja z 
okolico in cele Slovenije.'' Po koncu 

gasilske maše so se gasilci in ostali 
prisotni še nekaj časa zadržali pred 
cerkvijo, kjer je igrala godba na 

pihala, gasilke domačega društva 
pa so postregle z dobrim pecivom in 
pijačo.

AKTIVNOSTI PGD FRANKOLOVO V PRVEM 
TRIMESEČJU 2022  
Drago Brecl, predsednik PGD Frankolovo

PGD Frankolovo je izpeljalo 76. občni zbor članstva 
s pregledom dela v minulem obdobju in izdalo nove 
smernice za delo v prihajajočem obdobju.
 
Naše delo je bilo usmerjeno na različna področja. Ob 
visokih jubilejih smo obiskali naše zveste člane, se z 
njimi pogovorili in poveselili. Posodobili smo enoto 
Rove in uredili kontejner za hrambo opreme in orodij. 
Hvala krajanom za pomoč. Občina Vojnik je nabavila, 
mi pa smo namestili AED, ki je dobil svoje mesto na 
domačiji Mihaele Senegačnik. Ob praznovanju cvetne 
nedelje smo nadaljevali tradicijo z izdelavo križcev. Za 
tradicionalni prostostoječi butari pa se letos žal, zaradi 
epidemije in njenih omejitev, ni izšlo. 

Na operativnem področju smo imeli kar nekaj 
intervencij ob dimniških, travniških in gozdnih požarih. 
Intervencija je bila pri gašenju hiše pri Verdinkovih v 
Lipi in gospodarskega poslopja pri Fijavževih v Lipi, 
kjer je požar preskočil na gozd. Obe intervenciji sta 
bili za PGD Frankolovo velika izkušnja. Velika hvala 
društvom Gasilske zveze Vojnik–Dobrna ter društvom 
Stranice, Vitanje in Zreče. Zahvala krajanom za pomoč 
pri dostavi opreme ter okrepčil na območje intervencije, 
KS Frankolovo in županu Branku Petretu. Z gasilskim 
pozdravom NA POMOČ.

BREZPLAČNA ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA V VOJNIKU

Občina Vojnik skupaj z Eko skladom zagotavlja občanom brezplačno energetsko svetovanje na sedežu 
občine, Keršova ulica 8 v Vojniku ob četrtkih od 16. do 18. ure po predhodni prijavi na
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna/50. 

Kontakt svetovalca: GSM: 051 324 177 (Wadie Kidess) ali e – pošta: wadie.kidess@gmail.com. 

Energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem last-
nikom hiš in stanovanj, ki nameravate vlagati svoj denar v zmanjšanje rabe energije. Z izboljšanjem 
toplotne zaščite zgradb, uporabo sodobnejših ogrevalnih naprav in večjo uporabo obnovljivih virov 
energije prispevate k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih 
razmer.
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V imenu Sveta KS Frankolovo in naših krajanov 
se zahvaljujem Godbi na pihala Nova Cerkev ter 
Možnaristom Lanšperk – Nova Cerkev, ki so nam 
pričarali praznično vzdušje ob 1. maju, prazniku 
dela. Hvala krajanom za udeležbo na budnici, hvala 
kolektivu Gostilne Turist za gostoljubnost in postrežbo. 
Nasvidenje naslednje leto. 

Tekst in foto: Dušan Horvat 

Hvala za prvomajsko budnico

01

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

8. maja 2022 so se zbrali gasilci 6 prostovoljnih gasilskih 
društev Gasilske zveze Vojnik–Dobrna ter sosednjih PGD 
Dramlje, PGD Ljubečna, PGD Škofja vas in pobratenega PGD 
Dragomlja vas na 28. gasilske maši ob godu svetega Florjana, 
zavetnika gasilcev. Dr. Stanislav Lipovšek, ki je vodil mašo, 
je poudaril pomen gasilstva, ki je »v službi sočloveka, zlasti 
tistega, ki je potreben človeške bližine in pomoči.''

Tekst: Milena Jurgec, foto: Matjaž Jambriško

Dr. Stanislav Lipovšek
na 28. gasilski maši

02

Postavitev treh butar ni tekmovanje v debelini, višini 
ali postavljanju kakih rekordov. Dogodek predvsem 
poudari pomen in lepoto verskega praznika – cvetne 
nedelje in velike noči. Polepša tudi okolico cerkve Sv. 
Jerneja. Kompleks s fontano, parkom zaslužnih občanov 
in pravkar dograjenim krožiščem kaže lepo zaokroženo 
celoto. To je vojniški ponos!

Tekst in foto: Pavle Leskovar

Vojniške butare velikanke

04

Letošnja čistilna akcija je bila po dveh prestavitvah 21. 
aprila. Člani posameznih društev, mladi in posamezniki 
so čiščenje prilagodili vremenu. Aktivni so bili člani PGD 
Vojnik, Čebelarskega društva Vojnik, posamezni krajani 
po krajevnih skupnostih. Odpadke so pospravili delavci 
režijskega obrata občine, posamezniki so lahko odlagali 
odpadke na zbirališču v Arclinu. Akcijo je vodila Irma 
Blazinšek. 

Tekst: Lea Sreš, foto: Dušan Horvat

Čistilna akcija 2022

03
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Društvo Dobra volja in MDDI Celje sta se s svojimi člani 
vključili v slovensko akcijo 13. dan za spremembe z 
delavnico: Za lesk v očeh starejših. Članice so izdelale 
plakat in preko 200 rumenih piščančkov, ki so jih 
podarili starejšim. Letos je po Sloveniji organiziranih 194 
prostovoljskih aktivnosti, katerih rdeča nit je soustvarjanje 
skupnosti.  

Tekst: Ivanka Plešnik, foto: Lea Sreš

13. dan za spremembe

05

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev 
so tudi letošnji god sv. Florjana obeležili slavnostno. 
Pred gasilskim domom so se zbrali gasilci PGD Nova 
Cerkev, PGD Socka, PGD Lemberg in sosednjih društev 
ter GZ Vojnik–Dobrna. Mašo je vodil g. Alojz Vicman. Na 
prireditvi so čestitali tudi njihovemu članu, ki praznuje na 
dan sv. Florjana, Florjanu.
 

Tekst in foto: Lea Sreš

Florjanova maša v Novi Cerkvi

06

V podjetju MIK so 30. marca obeležili postavitev 
temeljnega kamna in časovne kapsule ter s tem 
napovedali začetek Razvojnega centra MIK, Inštituta 
dr. Petra Novaka in nove tovarne prezračevalnih 
naprav MIKrovent. To 11,4-milijonsko naložbo v 6.400 
kvadratnih metrov velike nove prostore inštituta, 
razvojnega centra in proizvodnje bodo končali v letu dni.     

Tekst: Lea Sreš, foto arhiv podjetja

Postavitev temeljnega kamna

08

Člani Prosvetnega društva Anton Bezenšek 
Frankolovo in ostali ljubitelji smučarskih skokov so 
tradicionalno spremljali smučarske polete v Planici. 
Prelepo vreme, enkratno vzdušje in vrhunski rezultati 
naših skakalcev so pričarali nepozabno doživetje in 
prijetno druženje.
   

Tekst in foto: Dušan Horvat

Člani PD Anton Bezenšek v Planici

07
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Uporabniki in uporabnice CUDV Dobrna, VDC Višnja vas, 
skupaj z zaposlenimi ustvarjajo zanimive unikatne izdelke. 
Najbolj dejavna je keramična delavnica: glina se ob 
gnetenju pod spretnimi prsti voljno omehča in ustvarjanje 
je lažje.  Lastnik spretnih prstov je Zlatko Černej, ki je 
vključen v šolski del, a zaradi zanimanja in razvijanja 
spretnosti obiskuje omenjene delavnice dvakrat tedensko. 

Tekst in foto: Marija Krajnc, vodja VDC

Tudi mi zmoremo

09

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

25. marca smo čebelarji ČD Vojnik posadili medovite 
rastline ob društvenem čebelnjaku. ČZS je v projektu 
"posaditi dva milijona medovitih rastlin" razdelila medovito 
rastlinje. Nekaj rastlin smo razdelili med člane, ki so bili 
prisotni pri akciji, da jih posadijo v okolici svojih čebelnjakov. 
Pograbili smo odpadlo listje, čistilno akcijo smo nadaljevali 
na dan občinske akcije. S čebelarskim pozdravom: Naj 
medi!

Tekst in foto: Martin Goleš

Dan sajenja medovitih rastlin

10

V tednu RK smo prostovoljci obiskali POŠ Nova Cerkev in 
Socka ter učencem drugih razredov predstavili poslanstvo 
Rdečega križa. Otroci veliko vedo o medsebojni pomoči, 
medgeneracijskem sodelovanju, krvodajalstvu in prvi 
pomoči. V Socki je bila vaja v izvedbi domačih gasilcev, 
uporabniki smo zapustili šolo in pozorno spremljali 
vajo do konca. Nagrada zanje je bila kratka z gasilskimi 
avtomobili. 

Tekst in foto: Magda Kajzba

Teden Rdečega križa

12

Naša mavrična pot je 1. marca letos praznovala 25. rojstni 
dan. V srca številnih otrok smo v teh letih pripeljali in 
shranili veliko dobrega, bogatega in lepega. Ponosni smo, 
da vstopamo v sodobno urejene in opremljene prostore 
vrtca, ki omogočajo kakovostno in strokovno delovanje. 
Z odprtjem vrtca v enoti Frankolovo smo pridobili pogoje 
za izvajanje procesa na visokem nivoju. Dragi vrtec, vse 
najboljše za 25. rojstni dan. 

Tekst: Martina Ošlak, foto: arhiv vrtca

Vrtec Mavrica je praznoval

11
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5. maja je Vojnik gostil območno srečanje malih pevskih 
skupin občin Dobrna, Štore, Vojnik in MO Celje, Nocoj 
je en lep večer. Organizator prireditve: Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, Celje in Občina Vojnik. Nastopili so 
Oktet Celje, družina Gregorc, vokalna skupina Kolorina, 
Nonet + Gimnazije Celje–Center in Vokalna skupina In 
SPIRITU iz Vojnika. Srečanje je strokovno spremljala 
Bernarda Preložnik Kink, povezovala pa Urška Majcen.

Tekst: Lea Sreš, foto: Andreja Ravnak

Nocoj je en lep večer

13

Že nekaj časa se nam je izmikala. Nazadnje smo pohod 
nanjo načrtovali na aprilsko soboto, pospremilo nas je 
oblačno nebo do Šmartnega ob Paki. Vrh je bil zavit v 
meglice. Ogledali smo si cerkev, poslušali organista pri 
igranju in pokukali v podzemno svetišče. Ustavili smo se na 
vzletišču padalcev, si ogledali dolino in uživali v razgledu. 
Pohodniki iz Socke uživamo ob vzpenjanju na vrhove in 
izkoristimo čas za druženje. 

Tekst in foto: Sabina Skok       

Pohod na Goro Oljko

14

Sredi maja so na šolo prihajale strokovne sodelavke ZD 
Celje in v vseh razredih izvedle delavnice prve pomoči. 
Otroci so delali v skupinah in se učili pravilno pristopati 
k poškodovanemu sošolcu, poklicati na pomoč in 
oskrbeti rano. Seznanili so se z uporabo defibrilatorja, 
ki ga imamo pri šoli. RK si prizadeva, da bi v učne 
načrte umestili čim več vsebin prve pomoči. Pri tem jih 
zagotovo podpiramo tudi učitelji.

Tekst in foto: Ida Grobelnik

Prva pomoč na POŠ Nova Cerkev

16

Mentorici in učenci od 4. do 9. razreda smo se podali na 
zadnji pohod v tem šolskem letu. V soboto, 14. maja, smo 
se odpeljali do Laškega, od tam pa krenili proti Šmohorju. 
Najprej smo se okrepčali z malico iz nahrbtnika, v domu 
pa smo si lahko privoščili sladoled. Na čudoviti jasi smo 
igrali nogomet, odbojko in druge zabavne igre. Čudovit 
dan smo izkoristili v vsej njegovi veličini.  

Tekst in foto: Maša Stropnik

Podali smo se na Šmohor      

15
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V lepem ambientu Jernejevega 
doma v Vojniku je komisija pod 
vodstvom priljubljene predsednice 
Tadeje Vodovnik – Plevnik s 
člani Jože Jesenek, Darja Bovha, 
Ivo Mijošek in nov mlad vinski 
strokovnjak Marko Cesar zelo 
usklajeno ocenila 113 vzorcev vina. 
Komisija ima kot vsa pretekla leta 
zelo strog kriterij ocenjevanja po 
načelu "Dobro nagradim, slabo 
kaznujem". Podelili so 72 zlatih 
priznanj, 34 srebrnih, 7 vzorcev pa 
je bilo zaradi napak izločenih.
 
Predsednica je v zaključni besedi 
pohvalila in čestitala za dobro 
negovana vina, lepe ocene in 
povprečno oceno 18,16. Pohvalila je 
lepo urejen prostor za ocenjevanje – tu 
se je s prelepim cvetnim aranžmajem, 
tudi s pravkar odgnano vinsko 
trto, kot vsa pretekla leta, izkazal 
predsednik društva Mirko Krašovec. 
Res prava paša za oči! Pohvalila je 
tudi ga. Sopotnik za hitro delo pri 
izračunu rezultatov ter skupino, ki je 
brezhibno organizirala ocenjevanje. 
Vse to v domeni podpredsednika 
društva Mirana Kovača. Dolgoletni 
član komisije, vinogradnik, vinar, 
prejemnik visokih evropskih priznanj, 
predsednik vinogradnikov Rogaška 
Slatina Ivo Mijošek je med drugim 
pohvalil Vojničane za sodelovanje z 
društvi iz Štor, Žalca in Slov. Konjic 
… (skupna predavanja, ocenjevanja, 

izmenjava izkušenj in dobrih praks). 
Priznana vinska strokovnjakinja 
Darja Bovha (prisotna na prvem 
ocenjevanju leta 2004 v gostišču 
Lovec) je strokovno pokomentirala 
samo ocenjevanje za vsako sorto vina 
posebej. Vinogradnikom z izločenimi 
vzorci pa je toplo priporočila obisk 
strokovnih predavanj. Predavanja s 
pomočjo vrhunskih strokovnjakov 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor 
in Celje društvo sicer redno organizira. 
Pridružite se jim. Povabite še soseda, 
prijatelja, znanca.

Društvo je od prvega ocenjevanja vin 
letnika 2003 naredilo skoraj neverjeten 
napredek. Leta 2004 je bila povprečna 
ocena 17,38, letos pa 18,16, ocenjenih 
je bilo 5 vzorcev predikatov (najvišja 
ocena 19,60 Krašovec!). Ocenjenih 
je bilo 9 vzorcev penin, pridelana je 
bila prva penina iz grozdja potomke z 
Lenta (tudi letos ocena 18,10 - zlata), 
omeniti pa moramo tudi društveno 
vino Vojničan. O tem so lahko začetniki 
društva leta 2004 samo sanjali. Vse 
to nam daje vzpodbudo in pogum za 
nadaljnje trdo delo. Vinogradniki, 
pridružite se nam! Moto oz. 
prizadevanje vinogradniškega društva 
niso visoke ocene na ocenjevanjih ali 
doseganje kakih rekordov. Želja je, 
da bi vsi vinogradniki (tudi nečlani) 
v svojih kleteh imeli dobro, zdravo, 
pitno vino. Vino je tako najboljše, ko ga 
pijemo s prijatelji! A trta ne počiva, saj 

se že kažejo prvi grozdiči. Zato se ob 
letu osorej, ko praznujemo 20-letnico 
uspešnega dela (23. 6. 2003 – 23. 6. 
2023), spet srečamo! Vsi udeleženci 
ocenjevanja so zmagovalci, a le 
navedimo tiste, ki so malo izstopali.

Prvaki sort: bela zvrst Anton Karmuzel 
18,20 točk, rdeča zvrst Alojz Pušnik 
17,77 točk, modra frankinja Miroslav 
Zalokar 18,10, šipon Anton Karmuzel 
18,20, laški rizling Miran Kovač 
18,37, chardonnay Anton Karmuzel 
18,37, kerner Miran Kovač 18,33, 
renski rizling Anton Karmuzel 18,20, 
sauvignon Miran Kovač 18,33 in 
rumeni muškat Peter Leber 18,17 točk. 

Šampion ocenjevanja rednih letnih 
trgatev letnik 2021 je traminec 
Mirana Kovača z oceno 18,40, najvišje 
ocenjena penina je penina Dedni 
vrh Mirana Kovača z 18,27 točke, 
najvišje ocenjeno predikatno vino 
chardonnay izbor letnik 2021 je iz kleti 
Mirka Krašovca z 19,20 točk, najvišje 
ocenjeno arhivsko predikatno vino 
chardonnay suhi jagodni izbor letnik 
2018 je dosegel Mirko Krašovec z 19,60 
točk. Vinar leta za leto 2022 je Miran 
Kovač – Dedni vrh (povprečna ocena 
treh različnih rednih trgatev) z oceno 
18,37. Čestitke vsem! Zaključimo pa 
z društvenim sloganom: Pij malo, pij 
dobro!

VINOGRADNIKI 
Tekst: Pavle Leskovar, foto: Miran Kovač

Ocenjevanje vin letnika 2021

Ocenjevanje vin je delo skupine strokovnjakov, ki se spoznajo na vina. 
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Vojniški vinogradniki se ob 
upokojitvi univ. dipl. ing. agr. 
Romana Štabuca iskreno 
zahvaljujemo za skoraj dvajsetletni 
trud pri delovanju našega društva. 
 
Vaša klena, preprosta, tudi šaljiva 
beseda je v želji po vedno novem, 
dodatnem znanju na predavanja 
privabila lepo število poslušalcev 
(tudi okoli 100). Prijazni gostitelji pa 
so v vinogradih z bogato kulinariko 
in odlično kapljico vedno poskrbeli 
za prijeten družaben dogodek. 
Spomnimo se vašega truda pri Zvezi 
vinogradniških društev VINIS in vaših 
pisnih prispevkov v strokovni reviji 
SAD, pohval in vzpodbude. Tudi po 
vaši zaslugi se društvo (po številu 

ocenjenih vzorcev, v zadnjem času pa 
tudi po visokih ocenah) uvršča v sam 
vrh vinogradniških društev Vinorodne 
dežele Podravje. Spoštovani g. Roman! 

Hvala za vse! Želimo vam še bogata in 
plodna desetletja. Zdravje je pa tako 
ali drugače vedno osnova. Z velikim 
spoštovanjem!

DOLGOLETNO 
SODELOVANJE   
Tekst: Pavle Leskovar, foto: Miran Kovač

Gospod Štabuc, hvala

Zadovoljni smo z doseženimi 
rezultati, malo manj pa z rezultati 
streljanja z malokalibarsko puško, 
vendar pa se iz kola v kolo dvigujemo 
kot feniks iz pepela, vendar 
počasneje.
 
14. maja smo strelci SD bratov 
Dobrotinškov sodelovali na regijskem 
prvenstvu Koroško – Štajersko – 
Zasavske regije, na katerem je naša 
ekipa osvojila 2. mesto v sestavi Matjaž 
Žgajner, Saška Nerat in Janez Pintar. 
Posamezno je Saška Nerat osvojila prvo 
mesto pri ženskah, Matjaž v kategoriji 
do 50 let tretje mesto, Janez v kategoriji 
50 do 60 let drugo mesto in Franc Lebič 
od 60 do 70 let tretje mesto.

STRELCI   
Tekst in foto: Franc Lebič

Strelci drugi na regijskem prvenstvu
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Po dveh letih se je na Frankolovem, ob krajevnem 
prazniku in letnem koncertu domačega moškega 
pevskega zbora, zopet napolnila večnamenska dvorana 
Osnovne šole Antona Bezenška.
 
Pod vodstvom zborovodje Matevža Pušnika je pevski 
zbor začel svoje aktivnosti že v času epidemije, saj smo 
intenzivne vaje v Radencih organizirali že januarja. Sledile 
so redne vaje. Letošnje nastope smo začeli na tradicionalni 
reviji pevskih zborov Občin Vojnik in Dobrna, nadaljevali 
na medobčinski reviji pevskih zborov v organizaciji 
Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo v Celju, nato pa 
se predstavili še z letnim koncertom v domačem kraju. 
Kot je v predstavitvi povedala voditeljica programa Janja 
Srebot - Vdovič, se zbor že aktivno pripravlja na 50-letnico 
delovanja, ki ga bomo praznovali prihodnje leto.

V goste smo letos povabili Mešani pevski zbor Zarja 
iz Šentvida pri Planini, ki ga prav tako vodi Matevž 
Pušnik. Zbora v okviru raznih prireditev sodelujeta že 
vrsto let. Obe skupini pevcev sta se predstavili s pestrim 
izborom skladb iz različnih obdobij – od Gallusa do 
priredb slovenskih ljudskih pesmi – ob koncu pa je moški 
pevski zbor občinstvo navdušil s priredbo Avsenikove Na 
Golici. Naj omenimo še, da velja Matevž Pušnik za enega 
najboljših mladih zborovodij na našem območju in to je 
v tem večeru s suverenim vodenjem obeh zborov tudi 
dokazal. Po obdobju, ko je epidemija krojila tudi kulturno 
dogajanje, se je pokazalo, kako zelo smo pogrešali tovrstne 
dogodke. Občinstvo je v velikem številu navdušeno 
spremljalo celoten program.

LETNI KONCERT 
Tekst: Elči Gregorc, foto: Patricija Jakop

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo 

PO SLOVENIJI 
Tekst: Zvonka Grum, foto: arhiv PD

Dogajanja v planinskem društvu
Korak postaja počasnejši, krajši in notranji glas 
šepeče: "Še malo, malooo!" Nekaj  me vleče tja, kjer 
je nepozaben razgled, kjer je še let ptice drugačen 
od tistega v dolini. Ja, razgled je tisti, ki me vleče 
tja gor. Oko zaobjame to lepoto in spomin poišče 
prostor v srcu. Se pa zgodi, da megla zagode našim 
pričakovanjem. Pa si rečem, da bo drugič dar narave 
sladkejši.
 Lepih nizanj spominov ni manjkalo. Mislim potepanj 
po naši lepi Sloveniji. Planinsko društvo je v teh prvih 

mesecih leta organiziralo in vodilo na Veliki Javornik, 
Kraški rob, Planino nad Vrhniko in izvedlo tradicionalni 
pohod na Kunigundo. Vključili smo se v čistilno akcijo 
Vojnika in urejali hrib pri Sv. Tomažu. Nedeljske in 
praznične dni smo na Koči pri Tomažu popestrili z 
raznimi dejavnostmi. Ob pustu smo pekli krofe, ob 
prvem maju smo obiskovalce presenetili z golažem, 
naslednji dan pa s "šnitami." Tudi letos je bil organiziran 
"popoldan špargljev". Za prste obliznit … njami. Hvala, 
Zdenko.
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Po petdesetih letih smo se srečali sošolci Osnovne 
šole Vojnik, takrat Osnovne šole bratov Dobrotinškov 
Vojnik.

Prisrčno in polno spominov je bilo srečanje sošolcev 8. a, 8. 
b in 8. c razreda generacije, ki je končala osnovno šolo leta 
1972. Razredi so bili nekoč številčnejši, naša generacija 
je štela 90 učencev v treh paralelkah. Po petdesetih letih 
se je druženja na Frankolovem udeležilo 50 nekdanjih 

sošolcev, pridružili pa so se nam še naši štirje učitelji 
ga. Vurcer, ga. Pavšer, g. Šelih in g. Krivec. Druženje je 
bilo prisrčno, bili smo glasni in polni vprašanj: »Ali se še 
spomniš?« in »Ali še veš?« 

Zanimivo se je ozreti nazaj, se malo ustaviti in v svoje misli 
spustiti ljudi, ki so bili nekoč tako blizu, nato pa jih je, 
kakor mene, življenje vodilo po poteh, daleč od moje. Lepo 
je bilo obujati spomine. 

GENERACIJA 1972 
Tekst: Ivan Gregorc, foto: Lea Sreš

Kako čas beži

Planina nad Vrhniko, Valentinov pohod, vredno ogleda. Kraški rob, lepi razgledi, zanimive naravne posebnosti.

Ko zapoje zvon na tem lepem hribu, 
zvabi romarje k maši. In takrat, 
takrat nam naš gospod župnik, 
Anton Perger, poda modrosti, ki so 
pogosto tema pogovorov in naših 
razmišljanj. 

Izvedli smo tudi občni zbor, malo 
drugače kot smo vajeni. In dali 
ogromno dela naši tajnici Poloni, 
ki nas prijazno vabi na izlete, ture, 
prireditve društva prek spleta, FB. 
Dogajanja pri nas lahko spremljate 

preko FB ter spletne strani društva. 
In vabljeni v korak z nami!



70 | OgledalO | 02 – 137 | 23. junij 2022 | 

DR
UŠ

TV
EN

I V
RT

IL
JA

K

Turistično kulturno društvo Globoče je v sodelovanju 
s knjižnico v Vojniku 8. aprila 2022 pripravilo 
razstavo s pomenljivim naslovom »Pisanice tako in 
drugače«, ki je vsebovala tri sklope: 

1. pisanke po motivih silhuet Doroteje Hauser avtorice 
Jelke Žlaus, ki so unikatne in prvič predstavljene, 
izdelane na belih jajčnih lupinah in pisanice, izdelane v 
»batik« tehniki;
2. ciklus grafik »Pisanice v modrem« avtorja Jožeta 

Žlausa, odtisnjene v tehniki visokega tiska in motivno 
povzete po mapi Alberta Siča, ki je že leta 1922 zbral in 
izdal več kot 200 motivov v posebni mapi;
3. zbirka najlepših pisanic iz Slovenije in nekaterih 
sosednjih držav: Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, 
Ukrajina, Holandija zbiratelja Jožeta Žlausa.

Razstavo je strokovno podprl etnolog dr. Vito Hazler, ki 
je na slikovit način razložil vsebino razstave in nanizal 
veliko poučnih podatkov, povezanih z našo bogato 
tradicijo izdelovanja pisanic. Velik prispevek k razstavi 
je doprinesel Tone Kuntner, pesnik, dramski in filmski 
igralec, ki je pripravil recitacijo iz bogate literarne 
zapuščine Ivana Cankarja. 

Celjski upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek je poudaril 
pomen pisanic v krščanski ikonografiji in ob prazniku 
velike noči, saj so te že stoletja nepogrešljiv element 
praznovanja. Program odprtja razstave, ki ga je sestavil 
in tudi vodil Jože Žlaus, je s svojim glasbenim nastopom 
popestrila glasbena sekcija Kitarakon. Prvič so predstavili 
nekaj posebej za to razstavo pripravljenih pesmi in 
navdušili poslušalce.

PISANICE TAKO
IN DRUGAČE 
Tekst: Jože Žlaus, foto: Alenka Seher

Prvič predstavljena »Vojniška pisanka«

In smo dočakali dan, ko se lahko 
družimo v večjem številu. V našem 
društvu smo čas koronavirusa 
preživljali v delavnicah, pod 
strogimi pogoji, ki jih je določal 
NIJZ. 

Tkanje prijateljskih vezi se ni 
pretrgalo, ampak se je okrepilo 
in nadaljevalo. Na povabilo 
prijateljskega istoimenskega društva 
iz Škofij smo se odzvali z ekskurzijo. 

PRAZNIK ŠPARGLJEV  
Tekst in foto: Marjana Bobik

Društvo Dobra volja v Škofijah 
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Po času, ki nam je odvzel možnosti druženja in 
delovanja, smo letos 22. aprila pripravili letni 
koncert, ki je bil poseben v tem, da smo ga v prvem 
delu posvetili našemu prijatelju Tinetu Lesjaku. 
 
Komaj smo se dobro spoprijateljili, že je usoda posegla 
vmes in morali smo sprejeti kruto resnico, da se je 
poslovil. Ob harmonikarski spremljavi Stanka Mikole smo 
zapeli nekaj njegovih pesmi, ki so dosegle naše globoko 
spoštovanje njegove ljubezni do domovine in domačega 
okolja. Za ta večer smo v goste povabili Klemna Matka 
iz Robanovega kota, ki je s citrami in petjem čudovito 
dopolnil in popestril večer nam in poslušalcem, ki so 
napolnili dvorano. Nekaj šaljivih, ljudskih in umetnih 
pesmi je dopolnilo koncertni program, ki ga je povezala v 
šopek Rozmari Petek, naša zborovodkinja Emilija Kladnik 
Sorčan pa vse izpeljala. 

Zahvaljujem se vsem pevcem, Marjanu Žlausu, tehnični 
ekipi, Vrtnarstvu Krašovec, Biro opremi Žolnir, VVD 

Vojnik, Miranu Kovaču, Kulturno katoliškemu društvu in 
Benu Podergajsu za možnost uporabe dvorane za vaje in 
Župniji Vojnik in vsem, ki nam na tak ali drugačen način 
pomagate pri izvedbi koncertnega večera in ob raznih 
dogodkih med letom. 

Povabilo mladim pevcem

Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik vabi 
v svoje vrste mlade pevske talente, da nam s svojim 
talentom in ljubeznijo do petja poživijo in pomladijo naš 
sestav, v katerem vladajo prijateljstvo, druženje, nastopi 
in seveda redne tedenske vaje, da se vsako leto dostojno 
pripravimo na vse dogodke, kjer se zbor pač predstavlja 
(na revijah, raznih dogodkih v občini in širše). 
Spoštovani prihodnji člani zbora, ne bojte se in se nam 
pridružite! Ne skrivajte svojega talenta v sebi, ampak ga 
podarite tudi drugim in nam dragim poslušalcem.

»KJE SO TISTI
MLADI FANTJE?« 
Tekst: Franci Korošec, foto: Lea Sreš

Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik 

Pot nas je vodila po lepi Sloveniji 
do Primorske. V Škofijah so nas 
prijazno sprejeli s kruhom in soljo 
… in nam izrekli dobrodošlico. 
V skromen dar smo jim poklonili 
piščančke, ki smo jih izdelali v naših 
delavnicah. Po prijetnem kulturnem 
programu smo degustirali jedi iz 
špargljev, bili smo namreč gostje 

Šparglijade. Poklepetali smo s 
člani njihove Dobre volje, z njimi 
zapeli in zaplesali. Sodelovali 
smo v tomboli, ki je zmagovalcu 
prinašala pršut. Naša Ivanka je 
ugotovila najbližjo težo pršuta 
in postala njegova lastnica. Po 
druženju in fotografiranju smo se 
počasi, polni vtisov, odpravili proti 

domu. Obljubili smo si, da tako lepo 
prireditev obiščemo tudi prihodnje 
leto. 

Hvala prijatelji iz Škofij, hvala 
Ivanka za organizacijo in lepo 
druženje. 
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Že več kot desetletje v naši vasi 
živijo torkovi pohodi. Zanje je 
zaslužno domače turistično društvo. 
Pohodi so se odlično prijeli in mi jih 
ne spustimo. Torek je dan za hojo 
po obronkih Nove Cerkve! V vsakem 
vremenu. In vreme je vselej na naši 
strani.

S središča vasi, kjer se naša druščina 
zbere, točno ob cerkvenem zvonu za 
osemnajsto uro odkorakamo v različne 
smeri. Kako se bo vijugala naša pot, 
je znano le našemu "pastirju", mi pa 
mu sledimo kot ovčice. Zvesto in z 
zaupanjem. Četudi dvakrat obkrožimo 
krožišče, tako za zabavo, smo mi za 

njim. Naš Marjan zna najti pot in radi 
mu sledimo.

Krasne poti in kotičke spoznavamo. 
Razgledujemo se po vrhovih, ki 
obdajajo našo občino, in v bregove tudi 
rinemo. Od tam se daleč in lepo vidi in 
se zato res splača. Travniki, gozdovi, 
zaselki, hribčki, doline, razgledišča, 
povsod stopajo naši čeveljci. Nova 
Cerkev, Novake, Straža, Razdelj, 
Polže, Homec, Vine, Hrenova, Landek, 
Vizore, Višnja vas, Konjsko, Zlateče, 
Rožni Vrh, Lemberg in še kaj so zaselki, 
ki jih obiskujemo. Mahnemo jo tudi 
v Vojnik in po stopnicah k Marijini 
cerkvici po panoramski razgled. 

Pozitiva, smeh, sproščenost, prijaznost, 
spontanost, srčnost, dobra energija, 
hoja in narava. Vse to je zavito v en 
paket, tako vabljiv, da ga prihajajo 
odvijat od blizu in manj blizu. Le 
skočiti je treba v čevlje in odriniti 
od doma. Minimalni vložek za 
maksimalni dobitek. Mi gremo. Spet v 
torek. Pridete še vi?

MI GREMO 
Tekst in foto: Valerija Jakop

Torek je dan za hojo

Gibanje, druženje in spoznavanje domačega okolja

Konec aprila smo v društvu Talon 
organizirali izlet na Poljsko. Prvi 
dan smo si ogledali zloglasno 
koncentracijsko taborišče 
Auschwitz in Birkenau. Naslednji 
dan smo se odpravili v rudnik 
soli Wieliczka, ki je star 700 
let in je zaščiten kot svetovna 
kulturna dediščina. Po kosilu 
smo nadaljevali z ogledom mesta 
Krakow, gradu Wawel Zamak in 
Florianske ulice. Tretji dan smo 

DRUŠTVO TALON  
Tekst in foto: Nada Kužner

Na Poljskem in na kramarskem sejmu

Za spomin na dneve, polne doživetij
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Aprila je Turistično društvoVojnik 
organiziralo predavanje Pomlad 
na vrtu in v sadovnjaku. 

Doc. dr. Martina Robačer, 
predavateljica na Fakulteti za 
kmetijstvo in biosistemske vede 
Univerze Mariboru, nam je izčrpno 
predstavila ključne teme, ki jih 
potrebujemo pri oskrbi domačega 
zelenjavnega in sadnega vrta. 

Dobili smo informacije, kako 
pripraviti vrt, vzdrževati rodovitno 
prst, neškodljivo zatirati škodljivce, 
ustrezno negovati sadno drevje 
in še mnogo drugih nasvetov, ki 
so ključnega pomena, da lahko 
uživamo zelenjavo in sadje brez 
škodljivih pesticidov. Predavateljica 
nam je tudi podala informacije o 
ekoloških kmetijah, kjer se lahko 
oskrbimo z ekološkimi pridelki, 

če si jih sami ne moremo pridelati 
doma. Predstavila je praktične 
nasvete priprave domačih 
pripravkov neškodljivih sredstev v 
boju proti boleznim in škodljivcem. 
Več o njih najdete na spletni strani: 
https://www.gov.si/teme/osnovne-
snovi-za-varstvo-rastlin/, nekaj 
nasvetov pa je navedenih v spodnji 
preglednici.

Spletna povezava do ekoloških 
kmetij, kjer lahko kupimo ekološka 
živila in pogledamo certifikate 
pridelovalcev, predelovalce 
in ponudnike ekoloških jedi 
restavracijah: https://www.gov.si/
teme/ekoloska-pridelava/.

TD VOJNIK 
Tekst: Marija Čakš

Izobraževanje in ekološki nasveti 

se ustavili še v svetišču Janeza Pavla drugega in pot 
nadaljevali proti domu. Bilo je nepozabno.

V nedeljo, 22. maja 2022, smo organizirali naš 
kramarski sejem v graščinskem parku na Frankolovem. 
Čudovito zeleno okolje, sonce in Mladi Vižarji so 

poskrbeli za prijetno vzdušje. Ga. Jožica je imela 
delavnico prikaza izdelave rožic iz papirja. Poskrbljeno 
je bilo tudi za hrano in pijačo. Ob klepetu in druženju je 
nedeljsko dopoldne kar prehitro minilo.
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In smo dočakali ... Koronavirus 
smo bolj ali manj premagali in 
lahko gremo mirno na obisk 
k sosedu, prijatelju ... seveda 
z dobrim počutjem. V našem 
društvu smo bili aktivni ves čas 
epidemije pod pogoji NIJZ, sedaj 
pa so ukrepi sproščeni in je vse 
veliko laže. Skupine so lahko večje 
in delavnice bolj obiskane.
 
Letos smo že osemnajstič izvedli 
projekt "Pozdrav novim življenjem" 
in podarili novorojencem v 
porodnišnici Celje Miline copatke. 
Hvala Beri in Mili, da nas vsako leto 
vzpodbujata in učita plesti copatke. 
V sodelovanju z društvom Dobra 
volja smo pekli potico in piškote. Ob 
prazniku velike noči pa smo obiskali 
dom upokojencev Vojnik in jim 
podarili iz volne izdelane piščančke.

Veseli smo, da smo lahko izpeljali 
večje druženje z obiskom Sorževega 
mlina. Gospod Oton nas je prisrčno 
sprejel in razložil zgodovino 
najstarejšega mlina, za kar se mu 
lepo zahvaljujem. Izvedli smo tudi 
volilni zbor članov. V izvršilni odbor 
smo potrdili tri nove člane, meni 
pa je bil zaupan že četrti mandat 
vodenja društva. Za zaupanje se 
članom zahvaljujem in verjamem, 

da bomo s skupnimi močmi z 
roko v roki izboljševali položaj 
invalidov. Prav je, da smo slišali, da 
izpostavljamo težave, ki nas pestijo 
in verjamem, da bomo uspešni.

Vabim vse, ki imate odločbo 
o invalidnosti, da se nam 
pridružite. Naše dejavnosti so 
zanimive, izmenjava izkušenj in 
pridobivanje informacij pa so v 
korist marsikateremu članu. V 
delavnicah in na predavanjih se 
kaj novega naučimo in razvijamo 
naše spretnosti. Tkanje prijateljstva 
je velikega pomena, ob stiski ali 

kar tako je prijatelj neprecenljive 
vrednosti.

Zatorej vabljeni med nas, skupaj 
hodimo po poti življenja z roko 
v roki. Taka pot je manj strma, 
spremlja jo vesel obraz z leskom 
v očeh. Pustimo ob strani skrbi, 
pozabimo, kako strmo pot smo ob 
bolezni prehodili, koliko solza smo 
obrisali in pojdimo pogumno naprej 
s toplino v srcu in z nasmehom na 
obrazu. Ne, ne klonemo ... danes je 
lep dan, jutri bo še lepši ...

MDDI CELJE  
Tekst in foto: Dragica Mirnik

Pridružite se nam

        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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V nedeljo, 15. maja 2022, smo v Vojniku organizirali 
športno popoldne, ki je bilo namenjeno predšolskim 
in šolskim otrokom in je bilo zanje brezplačno. Namen 
prireditve je bil, da so se otroci spoznali in preizkusili v 
različnih športnih aktivnostih, ki jih ponujajo športna 
društva v občini Vojnik. 

Ob 14. uri smo se zbrali na asfaltnem nogometnem igrišču, 
kjer nas je najprej pozdravil podžupan Vili Hribernik, nato 
pa še predsednica Športno-rekreativnega društva Postani.
fit in hkrati organizatorka dogodka Sara Padarič. Sara je 
skupaj z animatorkami svojega društva otroke ogrela ter 
pripravila na športno vadbo. 

Po končanem ogrevanju smo prisluhnili himni Vetra v 
laseh, si razdelili zapestnice, ki smo jih prejeli od Športne 
unije Slovenije ter vetrolovčke (kartončke, na katerih so 
otroci zbirali podpise o opravljenih aktivnostih), nato pa 
so se skupaj s starši odpravili na različne lokacije.

Na košarkarskem igrišču so trenerji in igralci 
Košarkarskega kluba Vojnik pripravili spretnostni poligon, 
na teniškem igrišču so se naučili osnov tenisa pod 
vodstvom trenerjev Teniškega kluba Vojnik, na umetni 
travi pa sta Davor Rakanovič in Žiga Grahut otrokom 
predstavila hokejsko opremo ter jih naučila rokovanja s 
palico. Lahko so se preizkusili tudi v igri hokeja. Davor 
in Žiga sta nekdanja mladinska reprezentanta Slovenije, 
oba sta igrala v tujini in na koncu kariero končala v Celju. 
Veseli smo, da sta bila pripravljena sodelovati na našem 
dogodku in hkrati upamo, da se bosta še večkrat odzvala 
našemu povabilu.

Na travnatem nogometnem igrišču so otroci uživali ob 
brcanju žoge. Trenerji Nogometnega kluba Vojnik so 
otrokom pripravili igrišče za igranje, hkrati pa so imeli na 
voljo napihljivi gol, kjer so streljali v luknje. Vaditelji ŠRD 
Postani.fit so pripravili spretnostni poligon za najmlajše 
ter dva trampolina, kjer so lahko izvajali akrobacije. Na 
voljo so imeli tudi napihljive koše ter pikado, ki sta bila ob 
napihljivem golu prava atrakcija. Z nami je bil tudi Peter 
Bevc, trener Judo Jaka, ki je otrokom pokazal, kako se bori 
in jim predstavil judo. Za sprostitev in umiritev so se otroci 
v senčki pod drevesi ob Fit placu prepustili likovnemu 
ustvarjanju ter risanju s kredo. 

Na koncu so se vsi otroci zbrali na igrišču ob Fit placu, kjer 
so skupaj zaplesali ter prejeli praktične nagrade, za katere 
so poskrbeli naši sponzorji. Frizbi in športno vrečko nam je 
podarila Športna unija Slovenije, za majčke sta poskrbela 
Aksel, d. o. o., Aleš Skaza in Firax, d. o. o., Tomaž 
Kostanjšek ter za medalje Občina Vojnik. Napihljiva igrala 
sta nam financirala Nebeška skodelica; Davor Rakanovič, 
s. p. in Razvajanje z Urško, Urška Zazijal, s. p. Hvala tudi 
T-Metal, d. o. o. ter Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Vojnik, kjer smo si izposodili gasilske klopi in mize. 

Ne smemo pa pozabiti maskote Vetra v laseh Športkota, 
ki je vse popoldne zabaval naše otroke. Menim, da smo 
otrokom pričarali nepozabno popoldne in upam, da se v še 
večjem številu vidimo na naslednji športni prireditvi.

DRUŠTVO
POSTANI.FIT        
Tekst in foto: Sara Padarič

Veter v laseh - s športom proti zasvojenosti

Vsi otroci so dobili lepe nagrade

Skupinska slika več kot 100 otrok, udeležencev Vetra v laseh.
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Športno društvo Pajki, kjer trenirajo številni 
talentirani in ambiciozni mladi plezalci, je v 
telovadnici Osnovne šole Vojnik postavilo t. i. 
MoonBoard, standardizirano interaktivno plezalno 
steno, ki s pomočjo brezplačne aplikacije plezalcem 
omogoča dostop do različnih balvanskih problemov 
in primerjavo na globalni lestvici. Naložbo v vrednosti 
4.500 EUR so finančno podprli Občina Vojnik, Chebela 
piercing tatto caffe, Dejan Zakšek, s. p., družina 
Stvarnik Rauter, Goljat.si, Ekopool, d. o. o., Mik, d. o. 
o. in Teknol, d. o. o. Člani Športnega društva Pajki so 
v projekt vložili približno 100 prostovoljnih delovnih 
ur, med njimi so bili tudi mladi plezalci, ki sedaj 
MoonBoard redno uporabljajo pri treningih.
 
Interaktivna plezalna stena za izboljšane možnosti 
treninga mladih plezalcev
MoonBoard s pomočjo aplikacije omogoča izbiro približno 
10.000 različnih balvanskih problemov, izbrani balvan 
pa se na plezani steni prikaže s pomočjo LED lučk ob 
posameznih oprimkih. Vsak plezalec si lahko v aplikaciji 
izbere svoj problem, dodaja nove, si označi preplezane, 
spremlja svoj napredek in se primerja z ostalimi plezalci 
sveta, povezanimi v skupnost MoonBoard. Naklon 

plezalne stene je 40°, kar plezalcem predstavlja odlično 
priložnost za trening moči, kjer opravijo manjše število 
težkih gibov. Gre za pomembno pridobitev za vojniške 
plezalce, ki se redno preizkušajo na tekmah Vzhodne 
lige in Državnega prvenstva, nekateri so tudi kandidati 
za vstop v slovensko reprezentanco. Prvi trening na novo 
pridobljeni steni so plezalci opravili 24. marca 2022. Pri 
izvedbi projekta so sodelovali tudi nekateri mladi vojniški 
plezalci, ki so prispevali svoje znanje in spretnosti pri 
postavitvi plezalne stene. Jakob Zimšek: »Pri projektu 
sem sodeloval pri izvedbi električne napeljave. Poskrbel 
sem za električni del stene in priključitev LED lučk na 
steno. MoonBoard se mi zdi zelo dobra naložba za našo 
plezalno prihodnost in dobra plezalna stena za treniranje 
balvanskega plezanja, kjer gre za kratko smer s čim težjimi 
gibi.«

Ker gre pri MoonBoard-u za nižjo steno, kjer se pleza 
brez vrvi, so pomembna oprema tudi blazine pod steno, 
ki varujejo plezalce ob morebitnem padcu oziroma ob 
doskoku od stene, zato bi bile dodatne blazine dobrodošla 
pridobitev za društvo. Če bi nas kdo pri tem želel finančno 
podpreti, ga bomo zelo veseli.

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

Interaktivna plezalna stena in tekma Vzhodne lige 
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Na plezalski tekmi je bilo 328 tekmovalcev. 
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Z Gašperjem sva se dobila med tednom v zgodnjem 
večernem času, saj je njegov urnik zaradi šole, 
treningov in tekem zelo zapolnjen. Ko sva začela najin 
pogovor, je bil sprva rahlo sramežljiv, vendar bolj ko sva 
govorila o športu, bolj sproščen je postajal. Iz pogovora 
je očitno, da je njegov prvi interes nogomet, ki ga 
trenira pri NK Vojnik že iz predšolskih časov.

Za nogomet ga je sprva pri treh ali štirih letih navdušil 
njegov stric, ki je bil in še vedno je velik nogometni 
navdušenec. Kmalu se je vpisal v NK Vojnik, kjer je rasel, 
razvijal svoj talent in se počasi pomikal od obrambnega 
igralca preko vezne vrste do napada, kjer danes igra na 
mestu desnega krila. Čeprav je strelsko kar uspešen, sam 
pravi, da so njegova prednost predvsem podaje in predložki 
v kazenski prostor. Glede na redno minutažo mu zaupa tudi 
trener selekcije U-15, Dejan Vengušt. Poleg treningov trikrat 
tedensko ima skoraj vsak teden tudi po eno tekmo, vendar 
pravi, mu ni težko, saj uživa v družbi in ekipnem duhu. Še 
najmanj se veseli kondicijskih treningov.
Poleg treningov se posveča šoli, saj obiskuje 7. razred 
OŠ Vojnik, kjer za šolo nastopa na šolskem turnirju v 
dvoranskem nogometu. V šoli ima najraje naravoslovje, v 
prostem času pa zelo rad riše, občasno peče na žaru in svojo 
družino razvaja s sladicami iz pečice (piškoti, mafini in 
podobno). Pri peki se mu večkrat pridruži mlajša sestra, ki 
ga z ostalo družino redno spremlja na tekmah in spodbuja 
s tribun. Ob lepšem vremenu pa ga večinoma najdemo na 
igrišču s prijatelji in nogometno žogo.

Prav prijatelji so tisti, ki so ga letos prepričali, da se s 
šolo udeleži šolskega ekipnega krosa. Čeprav pred tem 
ni imel izkušenj s tekmovanjem v atletiki, je v teku na 

1000 m dosegel odličen čas 3:09,5 in s tem prehitel 36 
sotekmovalcev ter osvojil 1. mesto! Prepričan sem, da 
je to le prvi atletski uspeh v nizu, saj verjamem, da bo v 
naslednjih letih zastopal svojo šolo in nanizal še nekaj 
stopničk. Vsekakor pa ga čaka mnogo uspehov tudi v 
nogometu, kjer že prihajajo ponudbe za nadaljevanje 
njegove nogometne poti.

GAŠPER
FAKTOR      
Tekst: Nenad Vranešević, foto: iz arhiva družine Faktor

Vsestranski mladi nogometaš 

Nogomet - glavna zvezda njegovega življenja

Tekma Vzhodne lige v športnem plezanju v Vojniku je že 
tradicionalno najbolj obiskana.
V Vojniku prirejamo tekme Vzhodne lige od leta 2014. 
Z odlično organizacijo, bogatimi nagradami in vojniško 
gostoljubnostjo je naša tekma vsako leto najbolj obiskana 
in seveda podira rekorde. Za bogate nagrade letos se 
moramo zahvaliti podjetjem Decathlon, Višinska baza, 
Iglu šport in Kibuba.
V tem letu so se obiskovalci volitev najbrž čudili, zakaj 
je takšna gneča v okolici šole. Seveda je bila gneča, če je 
bilo na naši plezalski tekmi 328 tekmovalcev in seveda 
zraven več kot 1000 staršev, bratcev, sestric, trenerjev in 

klubskih navijačev. Torej je glede na število tekmovalcev 
to najbolj obiskana tekma v plezanju v vzhodni Sloveniji 
in obenem tudi največji športni dogodek v občini Vojnik. 
Na tekmo je svoje tekmovalce prijavilo kar 27 klubov, 
najdlje so se pripeljali tekmovalci iz Črnomlja. Najboljšim 
smo poleg nagrad podelili medalje. Tudi naši člani pri 
tem niso zaostajali. Osvojili so štiri medalje in kar nekaj 
vidnih uvrstitev! Moramo pa priznati, da je konkurenca 
zadnja leta čedalje močnejša. Za to so zagotovo »krivi« tudi 
dosežki naše zlate olimpijke Janje Garnbret, ki je svoje 
prve dosežke slavila prav na tekmah Vzhodne lige.
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DOBRO
JE VEDETI      
Tekst: Lea Vrhovnik, študentka farmacije, Tea Kus Grilanc, mag. farm..

S katerimi zdravili se ne smemo izpostavljati soncu?
Spet je tukaj poletje in z njim vedno močnejši 
sončni žarki. Zelo dobro je že znano, da je 
čezmerno izpostavljanje sončnim žarkom škodljivo. 
Naša koža na sonce odreagira s potemnitvijo, 
opeklinami, pegami, s prezgodnjim staranjem kože, 
tudi z rakavimi obolenji in določenimi kožnimi 
boleznimi. Manj znano dejstvo pa je, da ob jemanju 
nekaterih zdravil naša koža postane bolj občutljiva 
na sonce. To lahko povzročijo izdelki, ki jih 
nanesemo direktno na kožo, lahko pa tudi zdravila, 
ki jih zaužijemo ali prejmemo intravenozno. 
 
Fototoksičnost ali fotoalergija?
Preobčutljivost kože na sonce se lahko izraža na dva 
načina, in sicer kot fototoksičnost ali fotoalergija. 
V primeru fototoksičnih reakcij v koži se zdravilna 
učinkovina v interakciji s sončnimi žarki (UVB) 
pretvori v fotoprodukt, ki neposredno poškoduje kožne 
celice. Znaki se pojavijo zelo hitro po izpostavitvi 
soncu. Gre za močne sončne opekline, prisotna je 
lahko rdečica, srbenje, zatekanje ter pekoč in zbadajoč 
občutek na koži, včasih celo pojav mehurjev. Znaki 
se pojavijo le na delu kože, ki je bil soncu direktno 
izpostavljen. Redkejše so fotoalergične reakcije, kjer 
sevanje sončnih žarkov (UVA) zdravilno učinkovino v 
koži pretvori v spremenjeno obliko, ki jo naš organizem 
prepozna kot tujek in tako sproži močan imunski odziv. 
Običajno se razvije po več kot 24 urah od izpostavitve 
soncu, včasih tudi več dni po tem; znaki, s katerimi 
se kaže fotoalergična reakcija, pa se lahko razširijo 
tudi na predele telesa, ki soncu niso bili neposredno 
izpostavljeni. Značilno se pojavijo srbeči izpuščaji z 
mehurčki.

Zdravila, ki lahko povzročijo preobčutljivost kože 
na sonce: 
-  nekateri antibiotiki: ciprofloksacin (CIPRINOL, 

CIPROBAY), norfloksacin (NOLICIN), 
sulfametoksazol + trimetoprim (PRIMOTREN);

- nekatera zdravila za sladkorno bolezen: gliklazid 
(DIAPREL), glikvidon (GLURENORM), glimepirid 
(AMARYL), repaglinid (NOVONORM);

- nekateri psihofarmaki: amitriptilin (AMYZOL), 
flufenazin (MODITEN), haloperidol (HALDOL), 
promazinijev klorid (PRAZINE);

- antiepileptična zdravila: fenobarbital, 

matilfenobarbiktal (PHENOBARBITON, 
PHEMITON); 

- nekatera protibolečinska in protivnetna zdravila: 
diklofenak (NAKLOFEN, OLFEN, VOLTAREN), 
naproksen (NALGESIN, NAPROSYN);

- zdravila za sistemsko zdravljenje aken: izotretinoin 
(ROACCUTANE);

-  nekatera zdravila za zdravljenje novotvorb in 
imunomodulatorji: metotreksat (METOTREKSAT, 
METOJECT);

-  nekateri antiaritmiki: amiodaron (CORDARONE, 
AMIOKORDIN);

-  nekateri diuretiki oz. antihipertenzivi: indapamid 
(TERTENSIF);

-  različni dermatiki: dimentiden (FENISTIL), adapalen 
(BELAKNE), azelainska kislina (SKINOREN). 

Poleg zdravil kemijskega izvora so lahko nevarne 
tudi nekatere zdravilne rastline. Najbolj znan primer 
je šentjanževka, ki jo najdemo v raznih pripravkih 
za blažitev simptomov blage oblike depresije. Pri 
takih pripravkih je zato potrebna previdnost pri 
izpostavljanju kože soncu. Iz šentjanževke se že 
stoletja pripravlja tudi šentjanževo olje. Nasprotno od 
pripravkov, ki jih lahko zaužijemo, je previdnost pri 
šentjanževem olju odveč. Ta se namreč celo priporoča 
za nego po prekomernem izpostavljanju soncu. Sonce 
pa lahko povzroči tudi zmanjšan učinek nekaterih 
zdravil. Takšen primer je učinkovina metronidazol, 
ki jo najdemo v kremi Rozamet. Slednja se uporablja 
za lokalno zdravljenje vnetnih stanj kože obraza. 
Med zdravljenjem se je zato potrebno izogibati 
izpostavljanju UV žarkom (sončenju, solariju). 

Kako si lahko pomagamo? 
Preobčutljivost se pojavi le pri bolj dovzetnih 
posameznikih, ki imajo že sicer občutljivo kožo. 
Lahko jo preprečimo z omejitvijo časa, ki ga preživimo 
na soncu, ter z uporabo zaščitnih sredstev, kot so 
zaščitna pokrivala, oblačila in sončna krema z visokim 
zaščitnim faktorjem. Večinoma se preobčutljivost 
kože ustavi, ko prenehamo jemati zdravila ali ko se 
soncu izogibamo. Pomembno je tudi ugotoviti, katero 
zdravilo je povzročilo tako reakcijo, da lahko to v 
prihodnje preprečimo. O nadaljnjem zdravljenju se 
posvetujemo z zdravnikom ali s farmacevtom. 
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ORGANIZATORJI DOGODKOV SI 
PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

JulijJunij

Avgust

September

23
19.00

KONCERT VOKALNE SKUPINE 
KOLORINA, v Domu Sv. Jerneja
Vokalna skupina Kolorina in KS Vojnik

25
8.30

POHOD PO SLOMŠKOVI ROMARSKI 
POTI V ŽIČKO KARTUZIJO, pred 
cerkvijo Nova Cerkev, Društvo 
Slomškova romarska pot

25
10.00

ZAKLJUČEK SEZONE NOGOMETA 
IN ESKOV MEMORIAL, nogometno 
igrišče, Vojnik, Nogometni klub Vojnik

26
9.00

STRELJANJE Z MK PUŠKO, strelsko 
društvo Dolič, Strelsko društvo bratov 
Dobrotinškov Vojnik

28
17.00

TEST HOJE NA 2 KM, pred Sorževim 
mlinom, Turistično društvo Nova 
Cerkev

29
12.00

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

2
8.30

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS NOVA 
CERKEV S PODELITVIJO KRAJEVNIH 
PRIZNANJ, gasilski dom Nova Cerkev
KS Nova Cerkev

2
9.30

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

2
10.00

GASILSKA PRIREDITEV V NOVI 
CERKVI S »TRADICIONALNO PEKO 
VOLA NA ŽARU«, šotor pred gasilskim 
domom Nova Cerkev, Prostovoljno 
gasilsko društvo Nova Cerkev

2
16.00

HITROSTNO GASILSKO 
TEKMOVANJE, poligon Nova Cerkev
Prostovoljno gasilsko društvo Nova 
Cerkev

2
19.00

GASILSKA NOČ Z ANSAMBLOM 
»KLATEŽI« IN GOSTJO »MANCO 
ŠPIK«, šotor pred gasilskim domom 
Nova Cerkev, Prostovoljno gasilsko 
društvo Nova Cerkev

4 – 8
7.00

FITKOVO ŠPORTNO POLETJE 
TERMIN #1, Fit plac Vojnik, Športno-
rekreativno društvo Postani Fit

18 – 22
7.00

FITKOVO ŠPORTNO POLETJE 
TERMIN #2, Fit plac Vojnik, Športno-
rekreativno društvo Postani Fit

8 – 12
7.00

FITKOVO ŠPORTNO POLETJE 
TERMIN #3, Fit plac Vojnik, Športno-
rekreativno društvo Postani Fit

15
8.00

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

15
9.00

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

15
11.00

OTROŠKI TEK, na Strnadovem 
travniku, Športno društvo Socka

15
12.00

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

22 – 26
7.00

FITKOVO ŠPORTNO POLETJE 
TERMIN #4, Fit plac Vojnik, Športno-
rekreativno društvo Postani Fit

27
17.00

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

27
19.30

KONCERT PRIFARSKIH 
MUZIKANTOV, na gradu Lemberg
Franci Zidar in Občina Vojnik

28
19.00

KONCERT »ZAPOJMO PO DOMAČE«, 
v večnamenski dvorani Nova Cerkev
Kulturno društvo Socka

3
9.00

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 
NOVA CERKEV, v večnamenski 
dvorani Nova Cerkev
Župnijska Karitas, Rdeči križ in KS 
Nova Cerkev 

3
20.00

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA FORTE VOJNIK, Stopnišče 
pod cerkvijo sv. Jerneja
KKD Ivan Šopar – Mešani pevski zbor 
FORTE Vojnik 

25
8.00

8. MEMORIAL BRATOV 
DOBROTINŠKOV, v prostorih DU
na Celjski cesti 17
Strelsko društvo bratov Dobrotinškov Vojnik 



Rodila se je v številčni družini (po petih 
bratih) kot šesti otrok. V prvi svetovni vojni 
je izgubila očeta Franca, kar je bil za težko 
in skromno življenje na kmetiji velik udarec. 
Mati Marija jo je hotela rešiti revščine, zato jo 
je že kot mladenko poslala k šolskim sestram 
v Maribor, v učiteljišče. Leta 1933 je vstopila v 
red šolskih sester in po preobleki (noviciatu) 
dobila ime »sestra Odilija«. Že leta 1934 so 
jo poslali v Argentino, kjer je kot učiteljica 
delovala v raznih krajih, kasneje pa je kar 17 let 
delovala med preprostimi ljudmi v bolnišnici 
Crus Roja v Asuncionu v Paragvaju. Leta 1957 
je na prošnjo slovenskega misijonarja Janeza 
Hladnika odšla v Lanos, kjer mu je pomagala 
spremeniti ubogo blatno predmestje Buenos 
Airesa v lepo župnijo. Najpomembnejše pa 
je bilo, da je že leta 1957 skupaj z Janezom 
Hladnikom odprla župnijsko osnovno šolo z 
imenom »Naša Gospa iz Fatime«, v kateri je 
bila učiteljica in tudi ravnateljica. Na prošnje 
domačinov je bila tam leta 1966 ustanovljena 
tudi srednja šola, ki je mnogim domačinom 
pomagala pri izobrazbi za potrebne poklice 
in prispevala k splošni kulturi v periferiji 
velemesta Buenos Aires. Od ustanovitve 
osnovne šole leta 1957 in leta 1966 
ustanovljene srednje šole je bila sestra Odilija 
odlična in nepogrešljiva učiteljica in kar 41 let 
ravnateljica šolskega centra. Nenadna smrt je 
12. junija 1998 pretrgala njeno življenjsko pot 
in verjetno tudi še kakšno nedorečeno vizijo.

Sestro Odilijo so prebivalci Lanosa zelo 
spoštovali in jo imeli za vzor skromnega in 

pokornega življenja. Njeno življenje je bilo 
napolnjeno z molitvijo, odpovedovanjem, 
vzgojo in z ljubeznijo do sočloveka, zato je 
bila zelo priljubljena in spoštovana. Ni torej 
čudno, da jo je 13. junija 1998 na pokopališču 
Jardin de Gloria pospremila k zadnjemu 
počitku velika množica ljudi . 

Za velikanski prispevek na področju 
vzgoje, šolstva in kulture v dolgih letih 
službovanja v Argentini so se sestri Mariji 
Odiliji Založnik 5. maja 2000 v Lanosu 
(Remedios de Escalada, provinca Buenos 
Aires) prebivalci in lokalna oblast poklonili 
na veličasten način. Ulico Panama, v kateri 
je vzgojni center šolskih sester sv. Frančiška 
Kristusa Kralja, so preimenovali v ulico 
Marije Odilije Založnik.

Frankolovčani smo lahko ponosni na 
našo rojakinjo in zato je primerno, da ji 
posvetimo vsaj nekaj vrstic tudi v našem 
lokalnem časopisu. 

Le malokdo v naši okolici pozna bogato in spoštovanja 
vredno življenjsko pot šolske sestre Odilije, ki je bila 
rojena kot Marija Založnik 28. decembra 1911 na 
domačiji Jereb – Mauhar v Verpetah in je od leta 1912 
preživljala svoja otroška leta na domačiji »Tomažuh« 
(kasneje Cesar – Založnik) v Lipi nad Frankolovim. S 
svojim bogatim pedagoškim delom je pustila neizbrisno 
sled v Argentini.

Tekst: Jože Žlaus,

Foto: iz arhiva šolskih sester

Sestra Marija Odilija Založnik

Šolska sestra Odilija
Marija Založnik v Buenos Airesu

Ulica sestre Odilije v Lanosu


