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TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
ObČINa VOJNIK

— 18. december • 3. januar —



In spiritu

Mešani mladinski pevski zbor 
in orkester I. gimnazije v Celju

Akademski pevski zbor Maribor

Sanja Poljšak Pesan in pianist 
Georg Krajnc

Božični koncert “Frankolovčani 
Frankolovčanom”

Mešani cerkveni pevski zbor 
sv. Lenarta

Vojniški pevski zbori in solisti

Ljubljanski madrigalisti

Godba na pihala Nova Cerkev

Zunanji ogledi jaslic

(več kot 20 različnih postavitev)

Notranji ogledi jaslic

Tr nica
Praznična ponudba podeželja 

Okrepčevalnica

Popularnost, vsebina in 
praznovanje božiča s patrom 
Brankom Cestnikom

Šege in navade v zimskem 
času na Vojniškem, predavanje 
mag. Tomislava Kramarška 

Blagoslov vina in sv. maša

Peka božičnih dobrot

Izdelava prazničnih okraskov

Otroške delavnice

Otroška večernica

Ježa konj za otroke

Filmi na platnu

Stand up glasbeni nastopi

Otroški animacijski program

Predstava Novoletna.net

Božični Vojnik bo praznična 
poslastica. Pridite, oglejte si 
razstavo jaslic, udeležite se 
dogodkov, posladkajte se z 
božičnimi dobrotami, spočijte 
si dušo in telo, pripeljite otroke, 
povabite prijatelje … skratka, 
imejmo se praznično.
 

Branko Petre,
župan



Božični in novoletni čas

Biseri tega leta se prelivajo v 
minljivost časa. A najlepši del 
leta še ostaja in tiho v svoji 
privlačni lepoti prihaja med nas. 
Nestrpno ga pričakujemo: mladi 
in stari!

Božični in novoletni čas bo letos 
v Vojniku dobil še poseben čar. 
Ob pomoči Občine Vojnik in v 
organizaciji Turističnega društva 
Vojnik se bodo združile na eni 
strani podobe jaslic in z njimi 
duh božiča ter na drugi strani 
praznična ponudba našega 

podeželja, iz rok marljivih 
in skrbnih gospodinj naše 
vsakdanjosti.

Svoje moči so povezala 
skoraj vsa društva  v občini, 
mnogi gostje in posamezniki 
– domačini, ki bodo dve ulici 
v bližini cerkve spremenili v 
poti do božičnega srca in jim 
pridali lepoto prireditev, mnogih 
prijaznih dogodkov, delavnic 
in drugih prazničnih dotikov v 
novem Domu sv. Jerneja.

Praznična podoba, kakršne 
še niste videli, naj oživi vašega 
duha in napolni vaše srce. Ne 
pustite si vzeti sanj, ki jim lahko 
ponudite prosto pot, jih doživite 
iz vsake podobe, vsakega 
prijaznega dogodka, stiska 
rok in topline, ki bo prisotna 
praznične dni v Vojniku.

Pridite in začutite vonj božiča in 
praznikov, kot ga lahko ponudi 
le iskreno srce. 

Božični Vojnik

Benedikt Podergajs
za Turistično društvo Vojnik in Občino Vojnik 

Pridite in začutite 
vonj božiča, kot ga 

lahko ponudi le 
iskreno srce.



Nedelja,  december Ponedeljek,  december Torek,  december

• 031 450 685
• bozicnivojnik@gmail.com
• FB/bozicnivojnik
• www.bozicnivojnik.si

1600 
Otroški animacijski program 
Osnovne šole Vojnik z dobrimi 
vilami Vrtca Mavrica Vojnik            

1800	
Koncert Sanje Poljšak Pesan 
in pianista Georga Krajnca v 
Domu sv. Jerneja

0900–1200	
Gostinska ponudba in tržnica
1600–2000	
Gostinska ponudba in tržnica
Ježa ponijev kmetije Župnek za 
otroke 

1700 
Ustvarjalna delavnica Peka 
božičnih dobrot v Domu sv. 
Jerneja v organizaciji društva 
Dobra volja, Medobčinskega 
društva delovnih invalidov Celje 
in društva Talon
 
1700–2000	
Gostinska ponudba in tržnica

1700 
Ustvarjalna delavnica Izdelava 
prazničnih okraskov v Domu 
sv. Jerneja v organizaciji 
društva Dobra volja, 
Medobčinskega društva 
delovnih invalidov Celje in 
društva Talon

1700–2000	
Gostinska ponudba in tržnica

Zunanji	ogledi	jaslic:
več	kot	20	različnih	
postavitev	
Vsak dan na Škoflekovi in 
Preložnikovi ulici 
od 18. decembra 2015 do 
3. januarja 2016

Notranji	ogledi	jaslic
V času prireditev v Domu sv. 
Jerneja
od 18. decembra 2015 do 
3. januarja 2016

Dragi obiskovalci! 
Letos smo se odločili, da je 
obisk dogodka prost plačila 
vstopnine.

Seveda pa nas lahko pri 
tem projektu podprete, s 
finančnim prispevkom v 
obliki donacije, da ga bomo 
lahko v prihodnjih letih tudi 
nadgradili.

Za morebitne spremembe 
programa se opravičujemo. 
Objavljene bodo na profilu 
Facebook BOŽIČNI VOJNIK
in www.bozicnivojnik.si.

Petek,  december Sobota,  december

1700 
Županova otvoritev Božičnega 
Vojnika in ulični koncert vokalne 
skupine In spiritu z otroki Vrtca 
Mavrica Vojnik pred cerkvijo sv. 
Jerneja

1800	
Koncert Mešanega 
mladinskega pevskega zbora 
in orkestra I. gimnazije v Celju 
v cerkvi sv. Jerneja

1700–2000	
Gostinska ponudba in tržnica

1730 
Popularnost, vsebina in 
praznovanje božiča s patrom 
Brankom Cestnikom v Domu 
sv. Jerneja

1900   
Koncert Akademskega 
pevskega zbora Maribor v 
cerkvi sv. Jerneja

1700–2000	
Gostinska ponudba in tržnica

 



Sreda,  december Četrtek,  december Petek,  december Sobota,  december Nedelja,  december

1700–2000	
Gostinska ponudba in tržnica

1700 
Otroška polnočnica v 
sodelovanju z otroki Vrtca 
Danijelov levček Vojnik v cerkvi 
sv. Jerneja  

1800 
Božični koncert “Frankolovčani 
Frankolovčanom” v organizaciji 
Prosvetnega društva Anton 
Bezenšek Frankolovo v 
večnamenski dvorani OŠ Antona 
Bezenška Frankolovo

1800 
Sv. maša in blagoslov vina v 
cerkvi sv. Tomaža v organizaciji 
Vinogradniško-vinarskega 
društva Vojnik

1800 
Tradicionalni božični koncert 
Mešanega cerkvenega 
pevskega zbora sv. Lenarta 
iz Nove Cerkve v cerkvi sv. 
Lenarta v Novi Cerkvi

1700–2000	
Gostinska ponudba in tržnica

1600 
Otroški program animatorjev 
župnije Vojnik v Domu sv. Jerneja

1800 
Tradicionalni božični koncert 
vojniških pevskih zborov in 
solistov v cerkvi sv. Jerneja

0900–1200	
Gostinska ponudba in tržnica
1600–2000	
Gostinska ponudba in tržnica
Ježa ponijev kmetije Župnek za 
otroke 

Ponedeljek, , torek, , sreda,  december Petek,  januar Sobota,  januar Nedelja,  januar

1600–2000

PrOGrAM ZA NAJMLAJŠe
Igre na snegu

Filmi za otroke na platnu

1800–2000

Stand up glasbeni nastopi 
 

1600–2000	
Gostinska ponudba in tržnica

Ježa ponijev kmetije Župnek za otroke 

1600–2000	
Gostinska ponudba in tržnica

1730 
Šege in navade v zimskem 
času na Vojniškem, predavanje 
mag. Tomislava Kramarška v 
Domu sv. Jerneja

1900 
Koncert Ljubljanskih 
madrigalistov v cerkvi 
sv. Jerneja

1700–2000	
Gostinska ponudba in tržnica

1600 
Otroška predstava 
Novoletna.net v izvedbi 
gledališča KU-KUC 
v Domu sv. Jerneja

1800	

Koncert Godbe na pihala 
Nova Cerkev in podelitev 
priznanj Turističnega društva 
Vojnik v Domu sv. Jerneja

0900–1200	
Gostinska ponudba in tržnica
1600–2000	
Gostinska ponudba in tržnica
Ježa ponijev kmetije Župnek za 
otroke 



Vokalna skupina In spiritu 
deluje kot sekcija KUD France 
Prešeren Vojnik. Pri svojem 
delu vokalisti veliko časa 
posvečajo petju in interpretaciji 
slovenskih ljudskih in umetnih 
pesmi. Poleg veselja do 
prepevanja želijo predstaviti 
kulturno dediščino na kar 

IN SPIrITU
Vokalna skupina

najbolj kakovosten način. Njihov 
repertoar obsega tudi druge 
zvrsti vokalne glasbe. Skupina 
ima v skoraj desetletnem 
delovanju za seboj tudi nekaj 
mednarodnih gostovanj (Češka, 
Nemčija, Hrvaška ipd.) in vidnih 
rezultatov, kot so nekatera 
visoka priznanja s pevskih 
tekmovanj (2010 –
Mednarodno tekmovanje 
sakralne glasbe v Bratislavi 
(Slovaška), Lipanjski zvuci 
v Petrinji (Hrvaška); 2012 – 
“Concorso Corale Intrnazionale” 
riva del Garda (Italija) – na 
vseh mednarodnih tekmovanjih 
so prejeli zlata priznanja). 
Od septembra 2012 skupina 
deluje pod vodstvom Davida 
Preložnika.



“Brez 
glasbe 
bi bilo 

življenje 
ena sama 
napaka”.

Friedrich 
Nietzsche

Začetki Mešanega 
mladinskega pevskega zbora 
I. gimnazije v Celju segajo 
v leto 1945, ko je mladinski 
zbor ustanovil znani celjski 
zborovodja egon Kunej, od 
septembra 2009 deluje pod 
vodstvom Tomaža Marčiča. 
Poleg številnih nastopov vsako 
leto pripravi tradicionalni 
božično-novoletni koncert s 
šolskim orkestrom in pomladni 
koncert, na katerem se pretežno 
predstavi s programom a 
cappella. Za kakovostno 
izvajanje zahtevne in raznolike 
zborovske literature je pevski 
zbor v času svojega delovanja 
prejel številne najvišje nagrade 

I. GIMNAZIJA V CeLJU
Mešani mladinski pevski zbor in orkester

in priznanja na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih (mdr. 
zlata priznanja na državnem 
tekmovanju v Zagorju l. 
2012, na 4. mednarodnem 
tekmovanju pevskih zborov 
Zlatna lipa Tuhlja v Tuheljskih 
toplicah na Hrvaškem, na 
11. mednarodnem pevskem 
festivalu v Bad Ischlu v Avstriji l. 
2013, zlato plaketo z odliko na 
državnem tekmovanju v Zagorju 
l. 2014 z nastopom na koncertu 
najboljših zborov v Slovenski 
filharmoniji, zlato diplomo kot 
zmagovalec kategorije na 
Mednarodnem zborovskem 
festivalu v nemškem Bad 
Krozingenu marca 2015).

Orkester I. gimnazije v Celju je bil ustanovljen v devetdesetih letih 
na pobudo dijakov Gregorja Deleje in Simona Dvoršaka z namenom, 
da v njem sodelujejo dijaki splošnih gimnazijskih oddelkov. Idejo je 
podprl dr. Anton Šepetavc, ki je bil tudi več let organizacijski mentor 
orkestra. Orkester je do leta 2008 vodil Simon Dvoršak, od leta 
2009 je deloval pod vodstvom Tomaža Marčiča in mentorstvom prof. 
romana Ocvirka, z letošnjim letom pa ga vodi Luka Železnik.



Akademski pevski zbor 
Maribor je navkljub 50-letni 
tradiciji zbor mladih – študentk 
in študentov Univerze v 
Mariboru, ki so z glasbo 
povezani v nenehen krog 
vrhunskega ustvarjanja, hkrati pa 
zborovsko petje med njimi plete 
trdne vezi prijateljstva, ljubezni 
do glasbe in kakovostnega 
druženja. Tretjo sezono jih vodi 
umetniška vodja Tadeja Vulc, 

AKADeMSKI PeVSKI ZBOr MArIBOr 
Zbor s 50-letno tradicijo

ki je prav tako dobro znana 
skladateljica ter prejemnica 
mnogih nagrad in priznanj. 
Uspešno ustvarjanje na 
domačih tleh bogatijo tudi visoki 
dosežki gostovanj na mnogih 
mednarodnih tekmovanjih in 
festivalih (Poljska, Italija, Anglija, 
Španija, Slovaška, Nemčija, 
Avstrija, Turčija). redno se 
udeležujejo slovenskega 
zborovskega tekmovanja Naša 

pesem, kjer so l. 2014 dosegli 
zlato plaketo in absolutno 2. 
mesto, posebno priznanje za 
najboljšo izvedbo sodobne 
slovenske skladbe in posebno 
priznanje za obetavno 
zborovodkinjo debitantko. Letos 
pa se jim je dvakrat uspelo 
uvrstiti v zadnji krog za veliki 
nagradi mednarodnih tekmovanj 
v Mariboru (Gallus, 4. mesto) in 
Gorici (A. Seghizzi, 3. mesto). 
Za popestritev prazničnega 
vzdušja organizirajo božično-
novoletne koncerte, vsako 
sezono tudi letni koncert in 
ostale priložnostne nastope in 
projekte. Z veseljem izkoristijo 
vsako priložnost, da lahko 
zapojejo in tako ponesejo čar 
glasbe med ljudi.



“Glasba
 je 

hrana 
ljubezni.”

William 
Shakespeare

Mešani komorni zbor 
Ljubljanski madrigalisti 
je prepoznavna in uspešna 
slovenska vokalna zasedba, 
ustanovljena leta 1991, ki jo je 
do leta 2001 vodil Matjaž Šček, 
nato je zbor za eno sezono 
prevzel Walter Lo Nigro. Leta 
2003 je zborovsko vodenje 
prevzela Andreja Martinjak, ki 
je z zborom redno nastopala 
ter se udeleževala državnih 
in mednarodnih zborovskih 
tekmovanj, na katerih sta tako 
zbor kot dirigentka usvajala 
številne nagrade in priznanja 
(zlata plaketa na tekmovanju 
Naša pesem 2007, 2. mesto na 
9. mednarodnem zborovskem 
tekmovanju v Mariboru 2008, 
poleg posebne nagrade 
za najboljši slovenski zbor 
tekmovanja). Izvedli so številne 
projekte: koncertni cikel l. 2008 
ob 80-letnici rojstva skladatelja 
Pavla Merkuja, koncert krstnih 
izvedb slovenskih novitet v 

okviru Slovenskih glasbenih dni 
2009, demonstracijski zbor na 
5. mednarodnem tekmovanju 
mladih zborovskih dirigentov 
marca 2009 v Ljubljani. V 
začetku leta 2010 je zbor 
prevzela dirigentka Mateja 
Kališnik. Oktobra 2010 je zbor 
soorganiziral dirigentski seminar 
ragnarja rasmusna in na njem 
sodeloval kot demonstracijski 

MeŠANI KOMOrNI ZBOr LJUBLJANSKI MADrIGALISTI 
Prepoznavna in uspešna zasedba

zbor. Novembra 2010 se je 
udeležil 20. zborovskega 
tekmovanja adventnih in 
božičnih pesmi v Pragi 
in se domov vrnil z zlatim 
priznanjem ter prestižno 
veliko nagrado Petra ebna 
za najboljšo izvedbo katere 
koli skladbe tega češkega 
skladatelja. Od l. 2014 zbor 
vodi Primož Malavašič.



Pater Branko Cestnik je občan občine Vojnik že dobro desetletje. 
Pot njegovega šolanja in delovanja ga je z rodnega Ptuja preko 
Maribora, rima, Madrida in Milana pripeljala nazaj v Slovenijo in leta 
2003 na Frankolovo, ko je kot župnik prevzel župniji Frankolovo in 
Črešnjice. Še danes vodi župnijo Frankolovo. Aktiven je pri skavtih 
in na različne načine sodeluje v pastoralni refleksiji Cerkve na 
Slovenskem.
Pater Branko je teolog širokega formata, ki s svojim, tudi v tujini 
pridobljenim, znanjem in z izkušnjami ter s stalnim spremljanjem 
razvoja verskih in družbeno-političnih trendov v svetu vidi in zna 
pristopiti k najbolj občutljivim temam verskega in družbeno-
političnega življenja.

PATer BrANKO CeSTNIK 
Teolog

Zbor od leta 1989 vodi zborovodkinja Darinka Stagoj. 
Pod njenim vodstvom je zbor številčno rastel, v njem 
pa prepevajo pevci v starosti od 15 do dobrih 80 let. 
Prepletenost generacij v tem zboru je dragocenost, 
saj tako novi rodovi nadaljujejo s prepevanjem pesmi 
iz mogočne zakladnice sakralnih, slovenskih ljudskih 
in umetnih pesmi.

MeŠANI CerKVeNI PeVSKI ZBOr SV. LeNArTA
Prepletenost generacij iz Nove Cerkve



Najstarejšo glasbeno skupino 
v Novi Cerkvi predstavljajo 
godbeniki, saj njihovi začetki 
segajo že v čas pred 130 
leti. Leta 1986 je nekaj 
izkušenih članov dalo pobudo 
za ustanovitev godbe v Novi 
Cerkvi. Večina ustanovnih 
članov je že imela izkušnje, saj 
je igrala v vaških godbah po 
sosednjih krajih. Leta 2001 
se je Godba na pihala Nova 
Cerkev organizirala v kulturno-
umetniško društvo. Leta 2002 

KUD GODBA NA PIHALA NOVA CerKeV
Najstarejša glasbena skupina v Novi Cerkvi 

Magister Tomislav Kramaršek je otroštvo preživel v razgorju pri Vojniku. Osnovno šolo je obiskoval na 
Ljubečni in v Vojniku ter končal dodiplomski in magistrski študij na Fakulteti za elektrotehniko v Mariboru. 
V prostem času sta ga privlačila zgodovina in narodopisje, še posebej domačih krajev. To ga je privedlo 
k raziskovanju ljudskih šeg in navad kmečkega prazničnega leta. Ker je otroštvo preživel na kmetih, je 
del življenja na vasi občutil tudi sam. Sodobni čas je mnogo tega izbrisal, vendar ga odsev tega še vedno 
spremlja. Je mnenja, da se mnogo šeg ne da več obuditi, saj se je spremenil način življenja. Velja pa 
opozoriti na bogastvo dediščine in krepiti samozavest, poudariti lokalne posebnosti in se zavedati svojih 
korenin.

Mag. TOMISLAV KrAMArŠeK
Predavatelj

“Umetnost 
je 

ogledalo 
življenja.” 

Lev N. Tolstoj

je začela delovati pod vodstvom 
kapelnika Marjana Vrečarja. 
Godba, ki jo trenutno vodi 
Tomaž Majcen, danes šteje 
32 članov, od najstarejših do 
najmlajših. Nekateri obiskujejo 
glasbeno šolo, drugi so 
samouki. Letno imajo preko 30 
nastopov na raznih prireditvah, 
otvoritvah in srečanjih v občini 
Vojnik, sosednjih občinah ter 
izven meja. Prirejajo od dva 
do tri samostojne koncerte 
letno. Za dolgoletno in uspešno 

igranje so v letu 2003 prejeli 
priznanje župana Občine Vojnik, 
v letu 2007 pa še srebrni grb 
Občine Vojnik.



Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jerneja Vojnik 
sodi med cerkvene zbore z več desetletno tradicijo 
delovanja. Med drugimi so ga vodili organisti in 
zborovodje Ivan Šopar, Tone Volasko, vojniški 
župnik g. Anton Perger, trenutno pa ga vodi Tomaž 
Marčič. Poleg rednega petja pri bogoslužjih 
je imel v zadnjih desetletjih čast sodelovati pri 
bogoslužjih ob obeh obiskih papeža Janeza 
Pavla II. v Sloveniji, na reviji slovenskih cerkvenih 
pevskih zborov v Cerkljah na Gorenjskem, na 
slovenskem evharističnem kongresu v Celju, pri 
umestitvi celjskega škofa g. Stanislava Lipovška v 
Celju in drugih. Letos se pripravlja na sodelovanje 
pri izvedbi oratorija J. Trošta o blaženem Antonu 
Martinu Slomšku, ki bo 21. maja 2016 v Celju. 

MeŠANI CerKVeNI PeVSKI 
ZBOr SV. JerNeJA VOJNIK  
Zbor z več desetletno tradicijo 

Mešani pevski zbor Forte 
deluje pod okriljem župnije 
Vojnik od l. 2011. Pevke in pevci 
z mladostno vnemo sodelujejo 
pri nedeljskih bogoslužjih in 
na prireditvah v vojniški in 
celjski občini. Med drugim 
so sodelovali pri izvedbah 
božičnega oratorija Camilla 
Saint-Saënsa v Vojniku, Celju 
in Ljubljani. V lanskem letu 
so se predstavili tudi na dveh 
samostojnih koncertih v Vojniku 
in na Ponikvi. Pevski zbor deluje 
pod vodstvom Tomaža Marčiča.

MeŠANI PeVSKI 
ZBOr FOrTe 



Moški pevski zbor KUD France Prešeren je reden 
gost na različnih prireditvah v Vojniku in okolici, v 
glavnem izvaja zborovsko glasbo slovenskih avtorjev 
in priredbe ljudskih pesmi. V bogatem repertoarju 
ima tudi duhovne skladbe, s katerimi enkrat mesečno 
sooblikuje mašo v domači župniji. Veliko nastopa tudi 
po drugih krajih v Sloveniji in zamejstvu. Vsako leto 
se udeleži medobčinske revije in srečanja zborov iz 
Vojnika in Dobrne. Z letnim koncertom se predstavlja 
običajno spomladi, v letu 2016 pa bo slovesno 
praznoval 80-letnico ustanovitve. Zbor že 22 let vodi 
zborovodkinja emilija Kladnik Sorčan.

MOŠKI PeVSKI ZBOr 
KUD FrANCe PreŠereN VOJNIK

Ženska vokalna skupina Kolorina 
je mlad sestav, ki pet let deluje pod 
okriljem KUD France Prešeren Vojnik. 
Prepevajo raznovrstno zborovsko 
literaturo. Največ nastopajo v 
domačem kraju in bližnjem Celju ter 
drugod. Veselje, ki ga imajo s petjem, 
pevke nadgrajujejo tudi s prijateljskim 
druženjem.

ŽeNSKA VOKALNA 
SKUPINA KOLOrINA



Sanja Poljšak Pesan je mlada 
mamica štirih otrok, ki je po 
poklicu profesorica glasbe. 
Čeprav se z glasbo ukvarja že 
od otroštva, so jo poslušalci 
pobliže spoznali v prvi sezoni 
oddaje Slovenija ima talent, 
kjer se je prebila vse do 
velikega finala. Je vsestranska 
glasbenica, ki jo lahko vidimo 
in slišimo tako na klasičnih kot 

Georg Krajnc je pianist, za katerim je vrsta 
let glasbenega ustvarjanja v tujini in doma. V 
svoji bogati glasbeni karieri je imel priložnost 
sodelovati s številnimi slovenskimi glasbeniki 
kot tudi s svetovno priznanimi glasbenimi imeni. 
Največkrat ga lahko slišimo kot izvrstnega 
korepetitorja, sodeloval pa je tudi pri različnih 
glasbenih projektih slovenskih televizij. Zadnji 
dve leti je njegovo igranje prijetna popestritev v 
oddaji Polnočni klub na rTV Slovenija.

SANJA POLJŠAK PeSAN 
Vokalistka

GeOrG KrAJNC   
Pianist

tudi na zabavnih in popularnih 
odrih. Kot sama pravi, glasba 
ni le njen poklic, temveč način 
življenja. V Celju vodi svojo 
zasebno šolo petja, kjer svoje 
znanje in ljubezen do glasbe 
prenaša na mlade glasbenike. 
Od letošnje pomladi je tudi 
ponosna zborovodja dveh 
celjskih mešanih zborov.

Zamisel o ustanovitvi lastnega gledališča se je 
prijateljicama Miši in Urški rodila v študentski 
sobi daljnega leta 1999. Od takrat je gledališče 
KU-KUC raslo, se širilo in postajalo vedno bolj 
»resno«.
Gledališče KU-KUC je v šestnajstih letih delovanja 
med drugim pripravilo 29 izvirnih avtorskih 
gledaliških predstav, za katere so avtorji pripravili 
scenarije, režijo, tekste pesmi, melodije, 
aranžmaje, koreografije, kostumografijo in 
scenografijo ter predstave odigrali.

KU-KUC   
Gledališče



Da bo vaš obisk Božičnega 
Vojnika še bolj sproščen in 
prijeten, smo za vas pripravili 
nekaj napotkov.

Prireditev Božični Vojnik se 
odvija na nekaj lokacijah v 
središču Vojnika, in sicer v 
okolici farne cerkve sv. Jerneja 
(Murnova ulica), Škoflekove 
ulice (v smeri proti Osnovni šoli 
Vojnik) in Preložnikove ulice.

Za obiskovalce smo pripravili 
dovolj parkirnih mest, ki so v 
neposredni bližini prireditvenega 
prostora in razstavljenih jaslic. 
Obiskovalci naj pri parkiranju 
vozil spoštujejo navodila 
policistov ter rediteljske službe 
in jih parkirajo v skladu z 
njihovimi usmeritvami. Izvajalec 
rediteljske službe je PGD Vojnik. 

rediteljska služba ne odgovarja 
za parkirana vozila, prav tako za 
parkirana vozila ne odgovarjata 
organizatorja prireditve 
(Občina Vojnik in Turistično 
društvo Vojnik). Parkirnina je 
brezplačna. Na ulicah, kjer bodo 
razstavljene jaslice, je parkiranje 
in zadrževaje avtomobilov 
prepovedano. 

Prosimo za potrpežljivost in 
strpnost v prometu!

Na prizorišču je poskrbljeno za 
gostinsko ponudbo, za katero 
skrbi Mojca Lisec, s. p. Prav 
tako je na prizorišču poskrbljeno 
za sanitarije, ki so urejene v 
starem župnišču. 

Zaradi potreb oglaševanja 
dogodka bodo obiskovalci na 
prireditvenem prostoru (kot 

del publike) tudi fotografirani. 
Obiskovalci se z vstopom 
na prireditveni prostor s tem 
strinjajo; avdio-vizualni materiali 
pa bodo brez avtorizacije in 
nadomestil uporabljeni za javne 
objave.

Ob obisku Božičnega Vojnika 
vam organizatorji želimo veliko 
dobrega počutja, pravljičnih 
doživetij in obilo zabave.

Podatki za donatorska sredstva:
Turistično društvo Vojnik
Kašova ulica 2, 3212 Vojnik
D. št.: 40451500
M. št.: 5140480000
Trr: SI56 0600 0000 7741 093 
(BANKA CeLJe d. d.) 



i-točka
OBČINA VOJNIK 

Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
T: +386 (0)3 780 06 20/40

e: obcina@vojnik.si
www.vojnik.si

www.mojaobcina.si/vojnik/
 WiFi

Izdajatelj: 
Turistično društvo Vojnik in Občina Vojnik 

Lektoriranje:
Nina Jekl

Oblikovanje in tisk: 
Dinocolor d. o. o. 

Fotografije:
Naslovne fotografije: Matjaž Jambriško,

arhiv Občine Vojnik, Matic Žižek
Izdano: 

november 2015, 1500 izvodov

TUrISTIČNO DrUŠTVO VOJNIK

Kašova ulica 2
3212 VOJNIK

T: +386 (0)577 35 35
M: +386 (0)31 450 685

Facebook: Turistično društvo Vojnik

M: +386 (0)31 450 685
bozicnivojnik@gmail.com

FB/bozicnivojnik
www.bozicnivojnik.si

Organizatorja prireditev:
Turistično društvo Vojnik

Občina Vojnik  


